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BEZOEK AAN CAIRO 

In april bracht onze voorzit-
ter een bezoek aan Cairo. Ze 
wilde graag haar kinderen 
in onze tehuizen terugzien, de 
contacten met de leiding ver-
stevigen , zien wat er van 
onze projecten is geworden 
en op zoek naar nieuwe 
uitdagingen! Samen met 
Trijntje Kromkamp ging ze 
op pad. Hier volgen enkele 
punten uit haar verslag. 

DE WEESHUIZEN 

Wat fantastisch om onze 
kinderen in onze 3 tehuizen 
terug te zien en wat zijn ze 
blij met ons bezoek! 

Ons weeshuis in Zaieda Se-
neb.

 

Onder aan de trap hoorden 
we de kinderen al gillen, blij 
met onze komst! Wat een 
ontvangst! Ontroerd consta-
teren we, dat wanneer we 
zonder vreemde bezoekers 
komen, het weerzien anders 
is. Trijntje en ik worden op 
handen gedragen. Trots 
wordt ons een nieuw zusje 
van 3 weken oud getoond: 
een meisje naar ons weeshuis 
gebracht, ouders onbekend. 
Met zoveel zusjes en 
broertjes om zich heen zal 
het kind ongetwijfeld een 
gelukkige toekomst tegemoet 
gaan! Wij zijn ons ervan be-
wust, hoe waardevol we zijn 
voor deze jonge mensen en 
hoe we inmiddels een be-
langrijke schakel geworden 
zijn in het leven van deze 
kinderen. Een bezoek aan 
enkele van onze appartemen-
ten waar kleintjes verblijven 
vanaf 1 jaar, enkele meisjes 
vanaf ongeveer 5 en jongens 
van 1 tot 13 jaar, laat ons 
zien dat het hier goed is. Er 
wordt respect en verantwoor-
delijkheid voor elkaar bijge-
bracht en ze leren aan en van 
elkaar wat goed en niet goed 
is. De leiding is prima en Mr 
Kotb stijgt enorm in onze 
achting: Wat een uniek 
mens! Voor de jongens  heb-
ben we vliegtuigjes meege-
nomen, geschonken door 
Marcel en Yvonne Oude 
Wesselink uit Weerselo. Wat 

PROJECT FATHER LUCIANO 

Pater Luciano biedt in Ezbet 
el-Nakkl, hulp aan de aller-
armsten. Zij leven op de vuil-
nisbelt .  

Lopende naar het gebouw 
waar aan de kinderen onder-
richt wordt gegeven, rennen 
de ratten over mijn voeten; er 
is  een vieze, doordringende 
geur van rottend vuil. Daar-

tussen zitten kleine kinderen 
en moeders het vuil te sorte-
ren. Af en toe stoppen ze wat 
eetbaars in hun mond. Father 
Luciano ziet hoeveel moeite 
ik ermee heb, pakt me zacht-
jes bij mijn arm en zegt in 
zijn gebrekkige Engels: but 
see you the smile on the faces 
from the children !   Nergens 
in deze gore ellende een wa-
terkraan te bekennen. Father 
Luciano vertelt,dat meerdere 
gezinnen samen de beschik-
king hebben over een kleine 
wasruimte. Gewassen en al 

stapt men dan binnen enkele 
seconden weer het rijk van 
vuilnis, viezigheid en gore 
stank binnen. Nooit heb ik 
me ergens zo machteloos 
gevoeld als hier. Egypte en 
zijn arme bevolking hebben 
mensen als father Luciano 
meer dan nodig. Ze zijn on-
misbaar in deze ellende van 
viezigheid, corruptie en ar-
moede.  

De St. Teje zal hem helpen 
zijn ideaal ER ZIJN VOOR 
DE ALLERARMSTEN te ver-
wezenlijken! 

waren ze blij. ook hadden we 
knutselschaartjes met kartelrand-
jes en gekleurd papier. In no 
time was het een puinhoop van 
jewelste. Ik heb Abdallah verteld 
dat ik voor hem en zijn kleine 
broertjes 2 leren ballen gekregen 
had van mijn broer Gerard, maar 
dat ik deze op het vliegveld sa-
men met andere spullen uit mijn 
koffer heb  moeten halen vanwe-
ge het gewicht. Mohammed 
Farghally zal nu 2 leren ballen 
kopen en deze aan de jongens 
geven. 

Ons weeshuis in Mukhattem.

 

Hier verblijven 20 kinderen. 14 
meisjes in de leeftijd van onge-
veer 5 tot 13 jaar en 6 kleintjes 
in de leeftijd van ongeveer 2 en 
3 jaar, waaronder een drieling (2 
meisjes en een jongetje). Het 
voelt goed om te zien dat in onze 
tehuizen alles op rolletjes loopt. 
De kinderen krijgen een liefde-
volle verzorging. We hebben 
ontzettend veel respect voor al 
deze mensen die zo direct deel 
uitmaken van het leven van onze 
kinderen. 

Het bloemenhuis in Muwardi. 
De kleintjes daar worden prima 
verzorgd en hebben het zichtbaar 
naar hun zin.  

PROJECT ABUNA GEORGE 

Zijn multifunctionele gebouw is 
gevestigd in  een van de arme 
wijken in Schubra.  In het  ge-
bouw zijn o.a. een kinderopvang, 
een school, kerk, tandartsenprak-
tijk, een opleidingscentrum 
en  een ziekenhuis gevestigd. De 
Stichting Teje ondersteunt dit 
project al enkele jaren o.a. door 
de aanschaf mogelijk te maken 
van een röntgenapparaat, oog-
drukmeter, bloedgasmeter en 2 
beademingsmachines. Ook het 
dakterras is op haar kosten over-
kapt, zodat de kinderen ook 
met  temperaturen boven de 40 
graden buiten kunnen zijn. Het 
ziet er hier schoon en netjes uit. 
We maken kennis met de chirurg 
die hier wekelijks komt opere-
ren.  Ik verneem dat sedert de 
aanschaf van het röntgenappa-
raat het patiëntenaantal is ver-
dubbeld!   

Vuilnis overal om je heen! 

En dan nog gelukkig zijn ook! 



Wilt ook u ons steunen? 

   donateur?  0547-385535 

   gift?  14.54.54.975 t.n.v.                                                                                                          

  

Stichting Teje 

   informatie?  www.stichtingteje.nl 

BABY WASH PROJECT 

Wat een verademing! Op naar ons ba-
by wash project. Hier helpen Trijntje 
en ik de baby's wassen.  Prachtig al die 
kleintjes die heerlijk gewassen  wor-
den en gecontroleerd op hun gezond-
heid door een arts. Het BWP is een 
prachtig project waar onze stichting 
trots op mag zijn.   

Het bezoek aan Egypte wordt afgeslo-
ten met een heerlijke maaltijd bij onze 
lieve vriend Mohammed en zijn 
vrouw Wafraa. Veel dank is de Stich-
ting  verschuldigd aan Trijntje die er 
voor zorgde dat alles liep als een 
TREIN .   

ACTIE LADIES CIRCLE OOSTENWIND 

Met veel enthousiasme en betrokkenheid 
hebben de dames van  LadiesCircle Oos-
tenwind uit Almelo een aktie gehouden 
voor de Stichting Teje 

De dames zoeken ieder jaar met grote 
zorgvuldigheid een goed doel uit waar-
voor ze zich willen inzetten. Dit jaar viel 
de eer te beurt aan onze Stichting .   

Een presentatie van haar werk in Egypte 
maakte diepe indruk: de beelden  van de 
gebieden waar de stichting werkt, de 
bittere armoede waarin de mensen daar 
leven maakten veel emotie los. De da-
mes toonden veel bewondering voor de 
projecten en wilden graag een bijdrage 
leveren om die en nieuwe projecten te 
ondersteunen. Met de verkoop van perk-
planten werd door hen het mooie bedrag 
van  750.-opgehaald. 

LadiesCircle Oostenwind, hartelijk dank 
voor jullie betrokkenheid, inzet en mooie 
bijdrage!  

RENOVATIE EL MARIS EEN FEIT 

Truus mailt: Ik heb de afgelopen dagen 
contact gehad abuna Magdi. De gereno-
veerde opvangplaats El Maris is 
PRACHTIG geworden!!! Het bezoek van 
de PABO Zwolle daar op het platteland 
van Luxor heeft veel goeds gebracht. 
Laptops, geld, kleding etc. Alles is uitge-
pakt en de reacties hebben mij al be-
reikt!!! Al deze gaven zijn zo goed op 
hun plaats daar in dat achtergelegen ge-
bied van Egypte

 

Magdi schrijft: Dear Friends from Teje, 
We kunnen mededelen, dat de renovatie 
is voltooid! We gaan de computerruimte 
nog voorzien van een aantal computers 
die we zullen kopen van jullie gulle gift. 
Dank daarvoor! De mooie laptops die we 
kregen van de Pabo in Zwolle worden  
gebruikt op kantoor. De kinderen maken 
al gebruik van de nieuwe ruimtes; het 
aantal kinderen neemt toe. Ieder van ons 
voelt zich dankbaar voor alles wat jullie 
doen voor onze regio en we hopen, dat 
jullie je ondersteuning zullen voortzetten,  
zodat wij de armsten der armen kunnen 
helpen zich te ontwikkelen.

   

VERVOLG OSAMA 

Truus mailt: 

Osama is in de 
vakantie na zijn 
examens naar 
de hart- en 
longspecialist  
geweest voor de 
halfjaarlijkse 

check-up. Na de uitslag werd ik geïnfor-
meerd over zijn situatie

 

Op 1 maart begon Osama weer aan een 
nieuw semester op de universiteit. Ik ga 
nauwlettend erop  toezien, dat de prach-
tige opnameapparatuur goed en zorgvul-
dig gebruikt wordt ,zodat hij er veel nut-
tige uren van studie mee kan doorbren-
gen; wat een zegen voor deze grote, dap-
pere vriend van mij..   

WOON- WERK- EN OPLEIDINGS-
CENTRUM BIJ LUXOR (3) 

Projectleider Abuna Mounier mailt: 

Ik ben erg laat met jullie te vertellen 
over het werk, het nieuws betr. de work-
shops en de gebouwen. Wij zijn bezig 
met de afwerking van een appartement 
op de eerste verdieping om de jonge 
werknemers onder te brengen die wer-
ken in het atelier. In drie dagen moeten 
ze zich installeren. Maar het meest be-
langrijke is toestemming krijgen om de 
machines te plaatsen  en van kracht- 
stroom voorzien. Dit alles heeft ontzet-
tend veel tijd gekost. Tenslotte kregen 
we zondag 8 februari het langverwachte 
goede nieuws. De vergunning wordt 
verleend !. Wel tegen een forse uitgave, 
exclusief de uitgaven die nodig waren 
voor de aanleg van de bekabeling t.b.v. 
de  stroomvoorziening  en diverse andere 
kosten die de verantwoordelijke ambte-
naren verlangden ...  

Maar,God zij dank, dit stelt allemaal 
niets voor bij het verkrijgen van de ver-
gunning. De jongelui  zijn gek van blijd-
schap ! 

We zullen nu  zware machines kunnen 
gebruiken! Een ander goed nieuws is dat 
de vertraging, die ik zo vervelend vond, 
vast door de goddelijke voorzienigheid 
is gepland. Want  de prijs van ijzer is tot 
bijna de helft gedaald!  

Ontzettend bedankt al degenen die ons 
aanmoedigen en steunen!           

HET VERMELDEN WAARD! 

Tot op heden verzorgt de fa Aan de 
Stegge  uit Enter gratis de kleurenkopie-
ën van onze Nieuwsbrief. .Stadspost 
Enter zorgt voor distributie daarvan 
voor een vriendenprijs. 

Door de Stichting Teje geschonken opnameap-
paratuur 

Een voorwerp gemaakt in de werkplaats en 
bedoeld voor de verkoop. 

BLIJFT U ER VOOR ZORGEN, DAT WE 
STEEDS OVER UW JUISTE EMAILADRES        

BESCHIKKEN!! 

http://www.stichtingteje.nl

