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(Pater Luciano is de leider van het u bekende project op de vuilnisbelt Eizbet al-Nakhl, een
sloppenwijk in Cairo: zie de film op onze website, www.stichtingteje.nl)
Beste vrienden,

Nieuws uit/over Egypte

STICHTING TEJE

Zoals jullie allemaal weten, begonnen op dinsdag 25 januari jongelui in Cairo hun revolutie
met de slogan: “Egypte net als Tunesië, geen honger, werkeloosheid, armoede, analfabetisme!” De Arabische Lente heeft de geschiedenis van de Arabische landen diepgaand getekend.
In sommige van die landen zijn de mensen nog aan het vechten tegen dictatoriale regiems die
weinig gedaan hebben om hen te helpen een menswaardig bestaan op te bouwen.
In Egypte heeft het lange verkiezingsproces al merkwaardige resultaten opgeleverd. Na jaren
van dictatoriaal bewind, kunnen we waarnemen waar de mensen voor staan, met andere woorden, hoe de mensen denken op cultureel, religieus en politiek terrein. Het is erg moeilijk voor
mensen in het Westen te begrijpen hoe het denken van een hele bevolking zich volledig kan
conformeren aan religieuze voorschriften, maar we moeten niet vergeten dat er ook in het
Westen eeuwenlang een zeer nauwe band bestond tussen politiek/staat en religie. Gelukkig
kwam men er achter dat het belangrijk was die beiden te scheiden. Religie vindt zijn wortels in
geloof en geloof kun je aannemen maar wordt nooit opgelegd. Een religieuze staat legt religieuze wetten op die discriminerend kunnen werken zowel op gelovigen van verschillende
huize als op ongelovigen.
In ieder geval moeten we afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt: we moeten proberen te
begrijpen hoe een partij die zich Islamitisch noemt en zegt als doel te hebben, rechtvaardigheid bewerkstelligen en vrijheid invoeren, in werkelijkheid opereert, wanneer eenmaal aan de
macht. Menigeen vreest dat de rechten van de minderheid niet beschermd zijn en dat het
woord “vrijheid” in deze samenhang geen enkele inhoud heeft.
Wij zijn vastbesloten ons werk voor de allerarmsten voort te zetten en het respect tussen religies en culturen te blijven koesteren.
Voor ons is een belangrijke gebeurtenis: de officiële opening van ons project voor de gehandicapte kinderen. Terwijl het lijden van mensen met een handicap voor iedereen duidelijk is, is
de situatie van de kinderen uit arme gezinnen werkelijk schandalig. Jezus werd geboren in de
armoede en ellende van de wereld om iedereen in staat te stellen deel te nemen in zijn goddelijke liefde.
We danken allen, zowel individuen als organisaties, die onze kinderen geholpen hebben al die
jaren. Nog steeds hebben we ieders hulp nodig: we willen graag naar een groot centrum dat
zo’n 1000 kinderen kan opnemen, inclusief kinderen met een handicap.
Father Luciano

PATER BERKEMEIJER S.J.

PROBEERT

IN ZIJN WERK EEN STEENTJE BIJ TE
DRAGEN AAN EEN NIEUWE, BETERE

scholen en groepen, individuele acties en extra giften van donoren, zijn ingezet voor dit
project in Armant.

SAMENLEVING

Hier in Armant, zo schrijft hij, zijn we in
samenwerking met andere moslim organisaties een project gestart voor de rechten
van de gehandicapte kinderen. Eerst een
klein schooltje voor doofstomme kinderen
en dan ook een consultatiebureau voor gezinnen met gehandicapten. Dit is natuurlijk
allereerst belangrijk voor de gehandicapten
zelf, maar we hopen dat het ook een symbolisch teken wordt van samenwerking tussen
christenen en moslims, tussen rijk en arm,
en tussen privé initiatief en de regeringsorganisaties.
Aan dit project waarnaar Berkemeijer verwijst in zijn mail, heeft de Stichting Teje
zijn steun en medewerking toegezegd.
De opbrengst van verschillende acties, zoals
de vastenactie 2012 van de geloofsgemeenschap Antonius Abt in Enter, acties van

VERJAARDAGSCADEAU!
Een inwoonster van Enter, die het werk van
de Stichting Teje een warm hart toedraagt,
heeft bij gelegenheid van haar 60ste verjaardag de genodigden gevraagd de waarde van
een eventueel cadeau in een daarvoor geplaatste collectebus voor de Stichting Teje te
deponeren.
De jarige heeft het prachtige bedrag van
€ 300.– overhandigd aan de voorzitter.
Namens onze kinderen in Armant ontzettend
bedankt voor deze geweldige geste!

ONS HUIDIGE PROJECT
(zie ook tekst op voorzijde)
Samen met de paters Jezuïeten zijn we
al enkele jaren bezig in Armant, nabij
Luxor. Met onze hulp is daar een gebouw gerealiseerd, waarin ten behoeve
van de straatarme bevolking een naaiatelier en een houtbewerkingswerkplaats gevestigd is. Jongens en meisjes
kunnen daar een opleiding volgen en
zo weer plezier krijgen in hun leven,
omdat ze kunnen werken aan een
menswaardige toekomst.
In datzelfde gebouw willen we nu,
samen met de leiding van het tehuis,
een ruimte helpen inrichten met voorzieningen voor het gehandicapte kind.
Inmiddels zijn er door onze contactpersonen in de omgeving van Armant
tachtig gehandicapte kinderen gesignaleerd en geregistreerd. Vaak leven
deze kinderen onder erbarmelijke en
ten hemel schreiende omstandigheden
en hebben nog nooit een dokter bezocht.
In eerste instantie willen we beginnen
met het helpen inrichten van een
ruimte voor doofstomme kinderen.
Naast het inrichten daarvan, worden er
inmiddels op onze kosten mensen
opgeleid in Cairo, zodat de kinderen
professioneel kunnen worden begeleid.
Ook moet er een busje worden aangeschaft om de kinderen op te halen en
weer thuis te brengen.
Om vroegtijdig ziektes en afwijkingen
bij kinderen op te sporen, is het een
grote wens om naast het gebouw een
consultatiebureau te realiseren.
Wij vinden dat we moeten helpen,
maar zonder uw geldelijke ondersteuning zal dat niet lukken! Alles bij
elkaar zal het een meerjarenplan worden, maar wij gaan ervoor!
VIER VAN DE EERSTE DOOFSTOMME KINDEREN DIE IN

AR-

MANT WORDEN OPGEVANGEN

Mohammed Musa Mohammed, 8
jaar. Vader is 70
jaar en erg ziek.
Moeder is 50 en
verantwoordelijk
voor het gezin.
Mohammed is een
slimme
jongen;
niemand zorgt voor hem of steunt
hem financieel , ondanks de toestand
van vader en de buitenshuis werken-

de moeder . Mohammed woont met zijn
moeder in een stenen huis in een veraf
gelegen gebied . Hij is erg gespannen en
verplicht zich elke dag aanwezig te zijn
ondanks de problemen waar zijn moeder mee te maken heeft.
Ghada Abdel Nasser Amin is het
eerste kind in het
gezin. Ze is 5 jaar,
lijdt aan een ernstig
gehoorprobleem en
kan niet praten.
Haar jongere broer
is doof.
Ghadas moeder doet
alles om haar te laten behandelen en
was een van de meest enthousiaste ouders voor het samenstellen van een klas
met dove kinderen. Ghada is een slim
en snel lerend kind.
Ahmed Mohammed El-Noubi, 6
jaar oud. Vader en
moeder geven hem
alle mogelijke zorg
en aandacht. Hoewel hij in een afgelegen gebied woont,
verplichten zijn ouders zich hem elke dag te brengen en alles
te doen om hem te
steunen.

Omnia Ali al-Saadi,
is 5 jaar en uit hetzelfde gezin als Ahmed.

“Wat deze voorziening zo uniek

maakt, is dat het in de zorg voorziet
van kinderen waar niemand ook
maar iets om geeft en waar geen enkele voorziening voor bestaat. Verder
dat die zorg geldt voor iedereen zonder enig onderscheid. Tenslotte werkend als een afwisselend team van
medewerkers, brengt het werk ons
liefde voor de medemens maar ook
het verlangen om gevoel voor humaniteit te ontwikkelen” , schrijft Gaafar
William, een projectleider.

VASTENACTIE 2012
ST. ANTONIUS ABT TE ENTER
Parochianen van de St. Antonius Abt te
Enter steunden middels de
“Vastenaktie 2012” ons project :
“Opvang van ernstig gehandicapte
kinderen uit de omgeving van Luxor.”

Gehandicapte kinderen worden vaak
gemeden, verstoten en als een schande
voor de familie gezien. Bij huisbezoeken worden dan ook de meest
ernstige gevallen van verwaarlozing
aangetroffen. Voor het merendeel van
deze kinderen is nog nooit een dokter
geconsulteerd.
Tijdens de viering van 2e paasdag werd
de opbrengst van de Vastenaktie 2012
bekend gemaakt middels overhandiging
van een cheque t.w.v. € 6673,50! De
dienstdoende voorganger, Willemien
Wichers Schreur, vertelde dat in Nijverdal een Syriër bij haar gekomen was
die haar vertelde dat er in de parochie
een actie was voor Egypte. Hij vroeg
haar zijn bijdrage aan dat project te
overhandigen aan de Stichting: een
bedrag van € 10,-!
Een dame uit Zeldam bracht aan het
eind van de viering een bedrag van
€ 50,-. Ze zei aan het eind van een lezing door onze voorzitter in Zeldam
geen geld bij zich gehad te hebben; nu
alsnog overhandigd! Twee personen uit
Enter schenken respectievelijk € 3000,en € 1000,-

VASTENACTIE MARIASCHOOL
De kinderen van de Mariaschool in
Enter hebben tijdens de vastentijd geld
ingezameld voor de stichting Teje. De
kinderen hebben thuis allerlei klusjes
gedaan en het geld dat daarvoor gegeven werd hebben ze verzameld in het
vastenactiedoosje. Vrijdag 20 april was
het dan zover, de check werd overhandigd aan Mathilde Ezendam, voorzitter
van de stichting Teje. De opbrengst van
de Mariaschool was € 750.-!

Het bedrag wordt officieel aan de voorzitter
overhandigd.

Wilt u ons steunen?

► donateur? 0547-385535
► gift? 14.54.54.975 t.n.v. Stichting Teje
► informatie? www.stichtingteje.nl

