Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI
Laten we onze zegeningen tellen en dankbaar zijn voor onze talenten
die we mogen inzetten voor hen die het minder hebben dan wij.
Samen staan we sterker!

Allerlaatste Nieuwsbrief – december 2019

Lieve vrienden en vriendinnen van TIMALAWI,
Nog een allerlaatste bericht om u te melden dat we voor de weesmeisjes Zabera, Fygenia en
Rachael hun laatste studiejaar zullen financieren en deze maand het geld daarvoor over zullen
maken. Dankzij uw zeer gewaardeerde en gulle donaties, inclusief het geld-kado van een collega
die zijn 40-jarig jubileum vierde kunnen we dit nog voor hen doen. Met wat er nog op de rekening
stond komt het totaalbedrag daarmee op € 2.296,-. Geweldig bedankt! Mocht er onverhoopt iets
meer nodig zijn dan zal ik dat natuurlijk bijpassen.
Zabera, die in januari haar laatste studiejaar “Fashion & Design” zal
volgen, heeft afgelopen jaar van onze extra donatie een tweedehands Singer naaimachine kunnen kopen (MKW 120.000 = € 143,-)
en daarmee heeft ze tijdens haar vakantie 4 weken besteed aan
het naaien van schooluniformen, dit op verzoek van Zuster Maritia.
Wat een positief nieuws, dat ze daarmee haar eigen zakgeld al kan
verdienen!
Persoonlijk zal ik bij hen betrokken blijven, al is het maar om ze
een zetje in de rug te geven. Het zijn allemaal nogal bescheiden en
verlegen meisjes en Zabera kan natuurlijk meer dan alleen maar
schooluniformen naaien. Hopelijk zal ze in de toekomst
opdrachten mogen ontvangen voor unieke outfits van de meer
bemiddelde mensen die een betaalde baan hebben in de grotere
steden.
Ondanks de afsluiting van alle projecten en van onze stichting zal ik natuurlijk betrokken blijven bij
een grote groep mensen daar, die ik over de afgelopen 10 jaren goed heb leren kennen. En waar
mogelijk zal ik, op persoonlijke titel, ook in de toekomst blijven helpen.
Mede namens TIMALAWI wens ik u veel zegeningen voor een mooie Kerst en een voorspoedig
Nieuw Jaar!
Nogmaals hartelijk dank en lieve groet, het ga u goed!
Thea van der Helm
voorzitter
15 december 2019
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