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De Egyptische bevolking ligt ons na aan het
hart en het doet ons verdriet dat onze vrienden in El Minya zo gebukt gaan onder de
spanningen in hun land. We moeten hen blijven ondersteunen en helpen de vernielde bezittingen weer te herstellen of te vervangen!

Nieuws uit/over Egypte

STICHTING TEJE

Nieuwjaarswens
Beste mensen, het jaar 2013 zit er bijna op.
Een jaar waarin de politieke situatie in Egypte
ons flink heeft beziggehouden. Vele doden en
gewonden zijn er gevallen en vernielingen en
plunderingen hebben ook enkele van onze projecten getroffen. Toch geven we samen met de
Egyptenaren de moed niet op en hopen op betere tijden. Met het Kerstfeest in aantocht, vragen we Gods zegen voor dit prachtige land en
zijn bevolking.

Gebouwen vernield en in brand gestoken..

Moge God hen de kracht geven om te leren
vergeten, te vergeven en te proberen het goede
in de mens naar boven te halen.
Namens stichting Teje dank ik u allen voor het
vertrouwen dat u ook in 2013 in ons hebt gesteld en wens ik u allen toe
een Zalig Kerstfeest en
al het goede voor 2014!

Zelfs de hulpmiddelen van onze gehandicapte kinderen moesten het ontgelden!

De Voorzitter

Kerstmarkt
Op 12 december is de St. Teje aanwezig zijn op
de kerstmarkt in Enter .
Er worden kerststukjes aangeboden waarvan de
opbrengst wordt besteed aan de wederopbouw
van onze projecten.
Ook donaties zijn uiteraard van harte welkom.

Wat onverdraagzaamheid en haat
kan aanrichten!
Onze vorige Nieuwsbrief eindigden we met
bovenstaand ingekaderde tekst.

Vervoermiddelen waarmee de gehandicapten van huis opgehaald en weer teruggebracht worden , zijn totaal vernield.

We roepen ons nog even Magdi’s verhaal van
de vreselijke gebeurtenissen In El Mynia voor
de geest:

U begrijpt dat wij onze mensen in El Mynia
niet in de kou laten staan en dat we, waar
we maar kunnen, moeten helpen.

Zo rond 10.00u op die dag ( 14 augustus) begon een grote groep MB (= Moslim Broederschap) demonstranten stenen en benzinebommen te gooien naar onze kerk. Ze probeerden
binnen te komen door een van de poorten en
toen dat niet lukte trachtte een aantal van hen
over de muur te klimmen; daarbij vernielden
ze het metalen kruis dat aan de poort bevestigd
was. Anderen gooiden stenen naar de ramen
van onze verblijven boven; een aantal ruiten
sneuvelde. Ze braken ook in in twee winkels
(beide bezit van Christenen), namen spullen
weg. Met het metalen kruis sloegen ze de spullen kapot en staken vervolgens de boel in
brand.

Zodra we concrete hulpvragen uit het getroffen gebied krijgen, zullen we u op de
hoogte stellen en kijken wat we kunnen
doen.

Via Truus Kleijburg ontvingen we wat foto’s
van de vernielingen die aangericht zijn door de
demonstranten. Om u een indruk te geven:

Een verheugende mededeling!
Bij alle ellende gemeld uit Egypte, kregen
we onlangs een zeer mooi bericht van de
Stichting Wereldgebedsdag Nederland. Ieder jaar zoekt de Stichting Nederlandse projecten die te maken hebben met het land
van hun keuze. Voor 2014 is dat o.a. Egypte. En u raadt het al. Na enig speurwerk
kwamen ze op de Stichting Teje. Natuurlijk
moet afgewacht worden hoeveel geld er
door middel van collecten binnenkomt,
maar meestal is dat per project tussen de €
7000.– en € 9000.– Een mooi vooruitzicht,
waar we gezien het bovenstaande een goed
gebruik van kunnen maken.

Een dierbare vriend is ons ontvallen

Green desert

Op 26 oktober is de heer Wim Thoma uit Enter overleden. De heer Thoma
had een bijzondere belangstelling voor het werk van de Stichting Teje, die hij
o.a. uitte in genereuze giften t.b.v. onze projecten in Egypte. Op zijn rouwbrief werd als zijn laatste wens een gift voor de Stichting Teje gevraagd i.p.v.
bloemen.

Zakariah, de jonge boer die het project leidt, is erg blij met de aandacht
die er voor zijn werk is vanuit de
Stichting Teje, meldt Truus. Hij
doet dit project niet voor zichzelf,
maar wil er anderen mee helpen. De
bevolking van Nega Dek is ons zeer
dankbaar, dat we Zakaria steunen
om zijn project , na de problemen
waarover u in de vorige Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, weer
nieuw leven in te kunnen blazen.

De heer Thoma drukte het bestuur echter op het hart dat hij absoluut niet vermeld wilde worden als schenker van donaties.
Moge God hem de rust geven waarnaar hij verlangde en hem belonen voor
zijn belangstelling, medeleven en goede gaven voor de armsten onder de armen van Egypte.
Wim Thoma, bedankt voor je inzet en steun ten bate van onze Stichting Teje.

Truus Kleijburg meldt zich
De medische post in Armant heeft een sterilisatieapparaat nodig, het liefst
eentje met een inhoud van 70 liter. De bedoeling deze te gebruiken in de te
openen brandwondenspreekkamer. Brandwondeverpleegkundigen die opgeleid zijn in Assyut door een specialist op dit terrein, zullen daarnee werken.
De kosten van zo’n apparaat bedragen 14000 LE, d.i. zo’n € 2100,-

Abu Magdy

Straat met het winkeltje van Abu

destijds aan de overkant van de
straat een klein winkeltje begonnen
dat best goed loopt.
Nu is zijn prothese gescheurd en die
moet gerepareerd of vernieuwd
worden. Truus heeft daarvoor contact gehad met iemand van Orthomedics. Via goede afspraken kan ze
daar een kunstvoet laten maken.
Van de Scottish Community in Cairo heeft ze daarvoor een donatie
gekregen, maar ze is bang dat dat
niet genoeg is. Ze vraagt ons of ze
op ons een beroep mag doen voor
het eventuele aanvulling van het
tekort.
Abu Magdy met zijn defecte prothese.

En dan is daar nog Abu
Magdy. Vader van vier kinderen die na een aanrijding
als voetganger door een auto een onderbeen vanaf de
knie moest laten amputeren.
Jaren geleden kreeg hij met
behulp van donaties een
prothese aangemeten. Zijn
baan was hij natuurlijk kwijt
als gehandicapte. In Mukattem, waar hij woont is hij

Zakariah is bezig met een voorstel
tot het kunnen voortzetten van zijn
werk, te maken. Hij zal ons dat
toesturen.
Een nieuwe bromfietsstoel
Op de foto’s boven hebt u kunnen
zien dat er ook rolstoelen voor de
gehandicapte jonge mensen vernield en verbrand zijn. Er is een
nieuwe bromfietsstoel nodig en
Truus vraagt ons of wij eventueel
de kosten voor zo’n stoel op ons
willen nemen. Zij wil Magdi vragen
wat de kosten voor een stoel zijn.

Beste Truus, wij weten dat er van
alle kanten hulp nodig is om te kunnen herstellen of vervangen wat
tijdens de vreselijke gebeurtenissen
rond El Mynia vernield is. We hebben je toegezegd te helpen waar en
zoveel we kunnen.
Die toezegging doen we gestand!

Wilt ook u ons steunen?

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

www.stichtingteje.nl
info@stichtingteje.nl

