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ZO MAAR TWEE GEZINNEN 

 
De kinderen van de families Elhalawany en  

Koopman hebben de opbrengst van een rom-

melmarkt in Dedemsvaart overgemaakt naar 

de rekening van de Stichting Teje.  

Fijn deze belangstelling voor het werk van 

onze Stichting. Voor onze kinderen in Egypte 

is het een geweldige opsteker, dat ze vriendjes 

hebben in Nederland die zo nu en dan aan hen 

denken! Namens hen, bedankt!  

 

 

DONATIE TOM WIGGER                            

UIT BORNERBROEK 

Tom Wigger uit Bornerbroek won op zijn 

bedrijf een bedrag met het raden van de win-

naar van het WK voetbal. Hij schonk dit aan 

Teje; zijn bedrijf verdubbelde dat bedrag. Be-

dankt Tom (en natuurlijk ook je baas)! 

 

PROJECT ‘GREEN DESERT’  

“Project Kuilvoer” zo noemden wij de activi-

teit die ene Zakareya Ezz in Abou Qurqas en 

andere dorpjes in Minia wilde beginnen om de 

boeren te leren maïsplanten in zijn geheel tot 

veevoer te verwerken en te conserveren. We 

schreven daarover uitgebreid in onze vorige 

Nieuwsbrief (8-2). De Stichting Teje maakte 

het mogelijk een maiskneuzer aan te schaffen 

om dit project handen en voeten te geven. 

Truus Kleiburg mailde  hierover: 

Van Zakaria's oogsten met behulp van de 

kneusmachine heb ik foto's en een filmpje ge-

zien, Geweldig! Hij had een spandoek midden 

in het veld geplaatst met daarop: “project 

green desert!” (Een betere naam dan ons 

“project kuilvoer”, vinden wij.) De boeren uit 

de omgeving stonden ongeduldig in de rij om 

gebruik te kunnen maken van de machine voor 

hun oogst....Uitgebreid werd er gesproken 

over de gelukkige situatie waarin ze nu ge-

raakt waren dankzij de gulle gift van Stichting 

Teje!!!  

Zakariah Ezz stuurde een bedankbrief aan de 

Stichting Teje met wat foto‟s. Deze brief volgt 

hier in zijn geheel met foto‟s! 

Beste mensen van Teje, 

Groeten aan jullie allemaal namens de Green 

Desert Association in Minia. Namens deze wil 

ik jullie persoonlijk bedanken voor de groot-

moedige hulp. Wij, leden van de stichting, het 

leidinggevend Comité en de deelnemende boe-

ren danken jullie oprecht voor jullie onmid-

dellijke toezegging en jullie grootmoedige 

financiële bijdrage bij aanschaf van de mais-

kneuzer. Hierdoor hebben de boeren de moed 

gekregen om ten volle gebruik te maken van 

de machine en het voer op te slaan voor hun 

vee. Vroeger, toen de machine er niet was, 

waren er veel problemen en werd alles voor 

onze ogen tot afval bestempeld.       

We konden er niets tegen doen en werden ge-

dwongen veel extra geld uit te geven zonder 

bevredigend resultaat. 

Nu we de machine hebben, verandert alles 

snel ten goede en de boeren zijn gelukkig. In 

oktober zal de Vereniging het technisch en 

financieel rapport sturen van het project 

waarin vermeld de voordelen, de prestaties en 

de financiële situatie. De foto’s laten de mais-

kneuzer in actie zien. 

Nogmaals onze dank en erkentelijkheid voor 

jullie tijdige hulp. We hopen dat deze steun 

voor ons een langere samenwerking met jullie 

betekent, omdat we graag onze activiteiten 

willen verbreden met het persen en verpakken 

van het veevoer voor alle arme boeren in het 

gebied. 

Hoogachtend, Zakariah Ezz Labib (voor-  

zitter). 

Zakariah en overige bestuursleden, St. Teje 

wenst jullie alle succes toe bij de hulp aan de 

boeren om te streven naar het efficienter 

werken met vee en voer! 

ONZE SPONSORSCHOOL                    

IN ZENDEREN 

Zoals gewoonlijk springt de rk basisschool te 

Zenderen regelmatig in de bres voor leeftijd- 

en klasgenootjes in het verre Egypte. Nage-

noeg elke gelegenheid wordt aangegrepen om 

daar aandacht aan te besteden en als het even 

kan geld in te zamelen om hun maatschappe-

lijke omstandigheden te verbeteren. Zo‟n         

€ 700.-  werd op onze rekening bijgeschreven! 

Bedankt beste kinderen uit Zenderen; de kin-

deren in Egypte kunnen niet zonder jullie hulp 

en aandacht! 



OPLEIDINGSCENTRUM        

ABUNA MOUNIR 

Onder de kop “Ook de meisjes komen 

aan bod” melden we in onze vorige 

brief dat Mounir ook voor de meisjes 

beroepstraining wilde realiseren. Op 

de 2e verdieping van zijn gebouw was 

al ruimte vrij gehouden voor het cre-

ëren van een naaiatelier. De St. Teje 

doneerde een bedrag om acht naaima-

chines aan te schaffen en de ruimte 

verder doeltreffend in te richten. Abu-

na Mounir en de zijnen kunnen zo met 

onze hulp verder werken aan hun po-

gingen mensen te helpen voor zichzelf 

een redelijk bestaan  te realiseren! 

NEUROCHIRURGISCHE         

OPERATIE  

Onder deze kop berichtten we over een  

delicate operatie die  een jonge man 

Victor, 39 jaar, getrouwd en vader, 

moest ondergaan en die in Luxor niet 

uitgevoerd kon worden.  Hij zou uitge-

voerd moeten worden door ene dr. 

Gohari en zou naar Egyptische begrip-

pen erg duur zijn! Teje beloofde te 

helpen.  

De operatie heeft inmiddels plaatsge-

vonden en met succes! De dokters 

zeiden, dat ze het degeneratieproces 

door deze operatie in ieder geval ge-

stopt hadden en dat er hoop is voor 

verbetering van zijn verlamde en be-

vende handen en benen...  

Het genezingsproces zet goed door, 

mailt Truus.  Victors rechterhand is 

nog krachtloos en beeft; z'n linkerhand 

en beide benen hebben weer spier-

kracht en trillen (bijna) niet meer. 

Toen ik Victor vorige week voor het 

eerst sinds 2 maanden weer ontmoette, 

was ik erg opgelucht. Er kwam een 

stralende, stevig stappende jonge man 

op mij af met beheerste bewegingen in 

zijn looppatroon en armgebruik! Hij 

zag er zo goed uit!; zijn rechterhand 

trilde helemaal niet meer,  wel kon hij 

z'n hand alleen met een schokkerige 

beweging sluiten.  

Zijn benen voelden alleen nog om de 2 à 

3 dagen 'zwaar' aan, maar hij liep als 

een kievit! Dokter Gohari zei, dat alles 

weer 'normaal' zou worden....en dat Vic-

tor weer aan het werk zou kunnen.. 

 

MONTESSORI-ONDERWIJS  IN 

ARMANT, LUXOR 

Ongetwijfeld hebt u erover gelezen in de 

krant of in het Nieuws gehoord. De var-

kenspest sloeg ook in Egypte toe. Isla-

mieten houden geen varkens, maar wel 

de christen bevolking. De varkensboeren 

werden op een verschrikkelijke wijze de 

dupe van de pest. De varkens werden 

zonder  vergoeding of compensatie voor 

de boeren opgehaald en vernietigd.  

Uit angst voor besmetting durfden  

veel ouders  afgelopen schooljaar hun kin-

deren niet  naar school te sturen. Boven-

dien kon door het ontstane gebrek aan 

inkomsten voor de kinderen geen school-

geld ( LE 25 = € 3,25 per maand) betaald 

worden. Dit had direct gevolgen voor de 

financiële organisatie van de schooltjes. De  

werkboeken, het onderhoud van de ge-

bouwtjes en de salarissen van de leraren  

worden daarvan betaald. Normaal gespro-

ken zijn de schooltjes  „selfsupporting‟, 

maar door de varkenspest ging er letterlijk 

een streep door de rekening.  Het komende 

schooljaar begint dus met een behoorlijk 

tekort aan financiën. Met de bijdrage van 

LE 25 per maand per kind kunnen ze dat 

tekort niet inlopen. Is dit zo goed lopend 

onderwijsproject daarmee ten dode opge-

schreven? St. Teje vindt dat onderwijs een 

belangrijke peiler is in de ontwikkeling van 

de kinderen tot volwaardige burgers en 

helpt; doneert een bedrag om het gat in de 

begroting te dichten! Truus mailt daarover: 

Jullie donatie voor het gat in de begro-

ting van het Montessori-onderwijs is 

aangekomen! Ik werd gebeld door een 

hele blije Magdi! Het geld komt zo fan-

tastisch op tijd, want de scholen hier 

beginnen  na de Ramadan op 19 septem-

ber. Nu kunnen alle werkboekjes en an-

dere benodigdheden met een gerust ge-

voel aangeschaft worden! Heel veel dank 

namens de kinderen, leerkrachten en 

projectleider Magdi!  

Kostenplaatje 

Wellicht is het interessant ter vergelij-

king met hier, het onkostenplaatje te la-

ten zien van de drie Montessorischolen te 

Armant  waar we het hier over hebben. 

(N.B. Een  LE = € 0,13) 

 

Per schooltje per maand: 

3 leerkrachten à 250LE   = € 97,50                     

1 directeur à 300LE   =  €  39,-     

2 onderwijsassist.  400LE   =     €    52.-                     

Totaal per maand  1450LE =    €  188,50                                       

 Er zijn 3 schooltjes.                                      

1 algemeen directeur à 350LE = € 45,50 

onderwijsmateriaal 17000LE  = € 2210.– 

Montessoritraining 1000LE    = €  130.-                                                            

U ziet dat we met onze giften veel kun-

nen doen in Egypte! 

WAT DE STICHTING TEJE             

ZOAL DEED! 

▪ Het steunen van het weeshuis van Mr. 

Kotb dat staat in Saieda Zeynab, een van 

de sloppenwijken van Cairo. De stich-

ting levert een bijdrage aan het tehuis in 

geld en persoonlijke ondersteuning. O.a. 

werd steun verleend aan renovatie en het 

leefbaar maken en houden van het ge-

bouw.  

▪ O.l.v. Mr. Kotb een nieuw tehuis reali-

seren in Khalifa t.b.v. gehandicapte kin-

deren. Daar wordt o.a. onderwijs ver-

zorgd aan doven en blinden.  

▪ Een ziekenhuisje bouwen In Bellana 

Village, zo‟n 35 km noordelijk van As-

wan.  

▪ Steun bieden aan pater Luciano die in 

Ezbet el-Nakkl een sprankeltje licht wil 

brengen in het leven van de allerarmsten 

die leven en werken tussen en op het vuil 

van de vuilnisbelt. 

▪ Met father Mounir een bijdrage leveren 

aan de maastschappelijke opbouw van 

de omgeving door in de buurt van Luxor 

een woon-, werk- en opleidingscentrum 

te realiseren voor  de wat oudere jeugd.  

▪ Het multifunctionele pand van Abuna 

George waarin o.a. ook een ziekenhuis is 

ondergebracht, voorzien van een bloed-

gasmeter, oogdrukmeterapparatuur en 

een röntgenapparaat. 

▪ De Medische post El Maris bij Luxor  

volledig renoveren en met behulp van de 

PABO te Zwolle van allerlei noodzake-

lijke apparatuur voorzien. 

▪ Het BabyWashProgramm, verzorgd 

door Nederlandse vrijwilligers financieel 

ondersteunen.              Wordt vervolgd!  

MARIASCHOOL ENTER    

Tijdens de vastenactie van dit jaar heb-

ben de kinderen van de Mariaschool hun 

uiterste best gedaan  om geld in te zame-

len voor hun vriendjes in Egypte.               

€ 320.– werd door hen overgemaakt! 

Geweldig! Ontzettend bedankt! 

De gelukkige Victor met  Truus en een broer 


