
Uit het verslag van het bezoek van Mathilde en Renate aan Egypte, eind oktober 2007 

In onze vorige Nieuwsbrief (5-4) beloofden wij dat u nog van ons zou horen over het bezoek 
van twee bestuursleden aan Egypte. Welnu, het ligt in de bedoeling een aantal  markante pun-
ten uit hun reis in onze Nieuwsbrieven op te nemen. Het totale verslag in één keer zou te veel 
ruimte vergen, zodat we geen verdere belangrijke nieuwtjes zouden kunnen melden. Wel kan ik 
u alvast verklappen, dat u met ons zult constateren dat we met recht trots kunnen zijn, op wat 
er door de Stichting Teje reeds gerealiseerd is met uw zeer gewaardeerde hulp. 

EEN BEZOEK AAN DE VUILNISBELT VAN MUKATTEM 

Samen met Truus Kleijburg brengen Mathilde 
en Renate een bezoek aan de vuilnisbelt. 

Op de weg er naar toe neemt de vuilnis langs de 
kant van de weg in hoeveelheid toe. Dan sta je 
plotseling oog in oog met een wereld die draait 
om vuilnis, viezigheid, ongedierte, stank en 
onmenselijke armoede. Smalle gebouwen van 
vier of zelfs zes verdiepingen hoog die voor een 
groot gedeelte gevuld zijn met vuilnis! En daar-
tussen leven de mensen: mannen, vrouwen, 
kinderen. Ze verdienen 1 euro per dag met het 
sorteren van al dat  afval. De slogan de stank 
van armoede is hierop duidelijk van toepas-
sing.  De poort van het huis van moeder There-
sa  wordt opengedaan door een bewaker. Bewaking schijnt nodig te zijn, omdat deze wijk geen 

wetten en regels kent. Het huis van moeder The-
resa, een veilige vesting in een wereld van ellen-
de. In het gebouw zijn gehandicapte kinderen, 
baby s en bejaarden ondergebracht.  Zusters en 
een aantal helpsters verzorgen die. Helpsters: 
jonge meisjes voor wie geen plaats meer was in 
het eigen gezin. Om die reden zijn ze onderge-
bracht bij de zusters, waar ze een prima taak 
vervullen. De Stichting Teje helpt en is blij, dat 
ze dit huis kan steunen in de liefde en zorg voor 
die mensen, voor wie eigenlijk geen toekomst 
meer is. Er worden (stiekem!) nog wat foto s 
gemaakt om donateurs, scholen en allen die de 
Stichting een warm hart toedragen te kunnen 
laten zien, hoe belangrijk hun  steun is.  

De beelden staan op ons netvlies gebrand; die geur, die vieze stank van armoede, vergeet je 
nooit meer , schrijft Renate.  

MARCOS EMILIANO 

U weet het vast nog! Mar-
cos een 3-jarig jongetje, 
ernstig ziek, hersenvlies-
ontsteking! Teje hielp de 
moeder met het bekosti-
gen van de behandeling! 

Nog niet zo lang geleden 
meldde Truus Kleijburg: 

Tenslotte, als ik me reali-
seer dat Marco 2 weken in 
coma heeft gelegen en 
daaruit ontwaakte, na 
een maand weer naar 
huis mocht;  dat hij toen 
nog  niets kon zien , 
omviel als je hem op 

zijn voetjes neerzette en 
alleen nog maar zijn moe-  

der herkende, dan mag je 
toch zeggen dat er een 
WONDER is gebeurd! Ik 
word dan even heel stil en 
voel me klein....  Truus 

Nou, hier is ie dan, onze 
Emiliano. Zo troffen Ma-
thilde en Renate hem aan. 
Als dat geen wonder is!! 

WASMACHINE VOOR WEES-

HUIS VAN ABUNA MOUNIER 

In Armant Wabourat staat het 
weeshuis van pater Mounier. 
Jongens zonder ouders, die 
hulp nodig hebben , krijgen die 
daar. Bijvoorbeeld: er is voor 
de grotere jongens een flatje 
gehuurd in Cairo, van waaruit 
ze onder supervisie een oplei-
ding  volgen. Abouna Mounier 
is als een vader voor ze. Nu 
heeft hij  dringend een wasma-
chine nodig Onze sponsoren 
van de PABO in Zwolle pakten 
deze kreet om hulp op en za-
melden daarvoor tijdens een 
kerstactie het benodigde geld 
in! Geweldig! Mounier kan de 
wasmachine aanschaffen. 
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In deze viezigheid spelen de kinderen! 

Kinderen in hun smerige leefmilieu 

Wilt u ons steunen?    

donateur? 0547-385535    

gift? 14.54.54.975 t.n.v.            
             

             
             

             
             

             
             

     

                                                                                                                                 

Stichting Teje    

informatie?  

www.stichtingteje.nl 

info@stichtingteje.nl

http://www.stichtingteje.nl


We hebben het goede bericht natuur-
lijk onmiddellijk doorgegeven aan 
Mounier.  

Daar in Armant Wabourat waren ze 
door het dolle vanwege dit verheu-
gende nieuws!! 

Bedankt PABO Zwolle. 

 

KERSTGESCHENK 

In veel landen is het gebruik om met 
kerst elkaar met of zonder kerstman, 
cadeautjes te geven. Ook de Stich-
ting Teje is met Kerst goed bedacht! 
Ruim  3500.

 

(!!) is in de laatste 
week voor kerstmis door allerlei 
gulle gevers op onze rekening ge-
stort: particulieren, zaken, scholen, 
kerken.  

Hartverwarmend is het, zo te onder-
vinden dat velen betrokken zijn bij 
en begaan zijn met de mensen waar-
voor Teje zich inzet. Van harte be-
dankt voor uw giften namens  de 
Stichting, maar vooral namens al die 
armen, hulpbehoevenden, gehandi-
capten in dat verre Egypte. 

CRÈCHE 'LOVE AND CARE' 

De crèche is een privé initiatief van 
4 moslim- en christen leraressen. Hij 
is bedoeld voor  zowel moslim- als 
christen kindjes.  

De vier initiatiefnemers hebben een 
liefdevolle en enthousiaste benade-
ring van de kleintjes en respecteren 
wederzijds elkaars geloofsovertui-
ging , mailt Truus Kleijburg.  

Om het gebouw te kunnen opknap-
pen en van het nodige meubilair en 

speelmateriaal te voorzien, hebben 
de vier een lening af moeten sluiten 
van 22.000 LE  ( 3080,- ).  De huur 
bedraagt zo n  42.

 

per maand;  
De leraressen vragen geen salaris..... 
De crêche draait inmiddels 2 jaar en 
heeft zijn nut meer dan bewezen. 
Omdat ze ook huur moeten betalen 
hebben ze nog maar (  210,-) afbe-

taald. Nu is tot overmaat van ramp het 
ministerie van onderwijs komen kijken 
en heeft de voorwaarde gesteld, dat er 
een koelkast moet komen voor de mee-
gebrachte boterhammen van de kinde-
ren. Deze kost ong. 3000 LE  ( 420,-) 
maar de aanschaf daarvan kunnen ze 
zich niet permitteren. Het warme plei-
dooi van Truus voor het behoud van de 
creche "Love and Care" , heeft het bestuur 
doen besluiten te helpen.    

gaan wonen en  de plaats nieuw leven 
in te blazen: medische hulp realiseren, 
huiswerkbegeleiding, huisbezoeken 
afleggen bij de zeer arme boeren bevol-
king en werken aan de ontwikkeling 
van de vrouwen (dit alles gericht zo-
wel op moslims als op christenen). De 
post moet echter flink gerenoveerd 
worden. a) nieuwe elektr. bedrading 
etc .; b) 'n goede verfbeurt voor de 4 
etages; c) 30 stoelen; d) 15 tafels.  To-
taal voor ruim  5000,- 

Zo n post is verschrikkelijke belangrijk 
voor zorg in en ontwikkeling van de 
omgeving! Wij vinden dat we moeten 
helpen.  

U OOK?! 

FILM DE STANK VAN DE ARMOEDE

 

Naar aanleiding van de reis van Ma-
thilde en Renate naar Egypte is een 
prachtig, indrukwekkend filmpje van 
zo n 15 minuten gemaakt: de stank 
van de armoede .  

Het filmpje geeft een goed beeld van 
wat er al gebeurd is in Egypte met de 
steun van Teje, maar laat ook zien dat 
er nog veel te doen is.  

Voor scholen, verenigingen, clubs, is 
de film uitermate bruikbaar. Met alle 
plezier willen we de DVD komen ver-
tonen. Bel ons voor een afspraak! 
(0547-381068 of 0548-361525) 

KERSTMARKT 2007 

Op de kerstmarkt was Stichting Teje 
prominent aanwezig om haar werk 
spectaculair  onder de leu te kriegen 
en te proberen nog wat geld in te zame-
len voor projecten in Egypte. Allerlei 
spullen, meegebracht uit Egypte wer-
den te koop aangeboden. Spulletjes 
geschonken door o.a. Brandputje , een 
aantal bloemstukjes, gemaakt door 
vrienden van Teje, vonden hun weg 
naar het publiek. Drie kinderen zamel-
den geld in bij de draaimolen. Met een 
aantal giften was de totale opbrengst     
zo n  1100,-. 

        

Met Truus zijn wij van mening, dat daar 
zeer belangrijk werk verricht wordt en dat 
het werk van de 4 vrijwilligers daar abso-
luut nodig is. Het bestuur heeft daarom 
besloten de lening van LE 22.000.- over te 
nemen. Stichting Teje zal dus de rente en 
aflossing via Truus betalen.   

MEDISCHE POST IN EL MARIS 

Een kleine vervallen medische post, 
waar een verpleegkundige de noodzake-
lijke dingen doet.  

Het is de bedoeling dat op de bovenste 
etages  na schooltijd een sandwich en 
huiswerkbegeleiding wordt aangeboden. 
Er mag dan gebruik gemaakt worden 
van studieboeken die in kasten langs de 
muur staan. Zover is het nog niet!  

Wat je ziet: oude kapotte tafels en uitge-
broken muren om de ruimtes groter te 

maken vanwege de grote behoefte. Er 
zijn 3 zusters ( een verpleegkundige en 
2 sociaal werkers)benaderd om daar te  

Kinderen in de crêche, opgevangen door 
vrijwilligers 

Zo ziet het dorp eruit vanaf het dak gezien! 

Toekomstige ruimte voor naschoolse studieop-
vang: het gat in de muur is niet afgewerkt, het 
bord is stuk, de meubels zien er niet uit. 

Twee Egyptenaren vestigen de aandacht op 
de stand van Stichting Teje 


