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DE BESTE WENSEN…                                

EN OPRECHTE DANK!! 

Hoewel wat laat, maar toch…wij wensen  u 

namens ons en al die mensen in Egypte die 

door u zo gul gesteund worden alle goeds toe 

voor 2011. Tevens brengen wij hun dank 

over aan al die gevers van financiële bijdra-

gen, tot kleding als door de fa Velten uit 

Enter, die er voor zorgden dat er een klein 

beetje (ver)licht(ing) kwam in dat vaak zo 

troosteloze bestaan van onze straatarme 

Egyptische medemens.  

SITUATIE IN EGYPTE 

Het is spannend geweest en nog! Toch horen 

we weinig daarover van onze contactperso-

nen. Het lijkt wel alsof alles zich alleen afge-

speeld heeft en nog speelt in Cairo op het 

Tahirplein. Van het weeshuis van Mohamed 

Kotb in Cairo hoorden we tot op heden niets. 

We gaan er van uit dat het tumult daaraan 

voorbij gegaan is. Vanuit Luxor en andere 

plaatsen waar de Stichting haar projecten 

heeft krijgen we de indruk dat alles gewoon 

zijn gang gaat buiten de spanning die de me-

dewerkers natuurlijk hebben rond de vraag 

hoe het nu verder zal gaan. In een telefoon-

gesprekje met Mohamed Farghaly, onze con-

tactpersoon met het weeshuis in Cairo, klinkt 

blijdschap door om de ontwikkelingen, zodat 

eindelijk de mogelijkheid van echte verande-

ringen met een grotere inbreng van de gewo-

ne mensen zich aandient. We hopen dat met 

hem, en met al die anderen die zo naar een 

stukje vrijheid snakken. 

WISSELING VAN DE WACHT 

Zoals u weet heeft Renate de Groot vanwege 

omstandigheden haar bestuursfunctie binnen 

onze Stichting neergelegd. Langs deze weg 

willen wij haar hartelijk danken voor de ge-

weldige inzet en het enthousiasme waarmee 

ze de belangen van onze Stichting heeft be-

hartigd. Onze mensen in Egypte en onze 

zorgkinderen daar, zijn haar daarvoor erg 

dankbaar. Blij zijn we met de toetreding van 

ons nieuwe bestuurslid, onze plaatsgenoot 

Joke Braamhaar. Zij heeft reeds overduide-

lijk op alle fronten haar betrokkenheid bij 

het werk van onze Stichting laten zien. Wel-

kom in ons midden Joke! 

KERSTMARKTEN 2010 EEN SUCCES! 

De voor de markt in Enter bedoelde bloem-

stukjes waren voor een groot gedeelte al 

gekocht door de vaste klanten voordat de 

markt begon! Met behulp van enkele trouwe 

vrijwilligers werden onze kraampjes toch 

nog voorzien van prachtige kransen, hangers 

en kerststukken.  Door de inzet van Harrie 

Heering, de verkoopsters Ans, Mandy, Cris-

ta, Brenda en Rita hadden we mede door een 

gulle gever geschonken eigengemaakte 

kerststerren, een schitterende opbrengst. 

 Overigens willen we nog even vermelden dat 

de prachtige spandoeken voor de markt voor 

een vriendenprijs geleverd werden  door 

André Lasonder (Lasonder digiprint te En-

schede)! 

De acties van de fam. Scholten en kennissen 

maakten ook de markt in Bornerbroek tot een 

succes! 

ACTIE PABO ZWOLLE 

De Pabo Zwolle hield een succesvolle actie 

die een mooi bedrag opleverde voor onze pro-

jecten in Egypte. Studenten van de Pabo trok-

ken naar Egypte. Ze waren zeer enthousiast 

over ons project in Armant dat ze bezochten. 

Op 27 jan. vertrokken ze naar Cairo… op de 

dag dat daar de opstand begon! Een hectisch 

gebeuren: met eigen ogen zagen ze de demon-

straties op het Tahirplein en zelfs het doden 

van een aantal van de demonstranten! De lig-

ging van hun hotel aan het plein maakte de 

situatie dreigend en gevaarlijk. De studenten 

zijn z.s.m. weer afgereisd naar Nederland. 

  De enthousiaste verkoopsters in onze kraam 

De broers gebroederlijk aan de waterpijp.   

Of ze die nou zo lekker vonden…? 

Bornerbroek vorig jaar! 



TEJE NEEMT STEUN                      

LILIANEFONDS OVER 

Pater Francis Berkemeijer die de fi-

nanciele zaken rond het werk van 

Truus Kleijburg bijhoudt, geeft door 

dat het Liliane fonds van nu af geen 

enkele vraag meer honoreert om hulp 

voor nieuwe ernstig zieke of gehandi-

capte kinderen  voor wie medische 

behandeling dringend nodig is en van 

wie de ouders te arm zijn om die te 

betalen. Truus was daar behoorlijk van 

onder de indruk en zag geen oplossing 

voor dit probleem. Daarbij moet ge-

dacht worden aan de aanvulling met 

een bedrag van zo‟n € 1725.– per jaar. 

Stichting Teje heeft Truus toegezegd 

dat ze deze steun van het Lilianefonds 

overneemt, zodat ze met een gerust 

hart haar werk kan voortzetten. Truus: 

“Na de teleurstelling over de houding 

van het Lilianefonds is deze medede-

ling zo hartverwarmend! Jullie gaan 

het werk voortzetten dat  hier zo hard 

nodig is. Frans Berkemeijer troostte 

me na het slechte nieuws van het Lilia-

nefonds met de woorden: "Als God een 

deur sluit, opent Hij twee andere voor 

ons". Optimist, zoals altijd! Maar het 

is maar al te waar gebleken! Dank, 

heel veel dank voor jullie inzet en ver-

trouwen. “ 

WOON– WERK– EN OPLEIDINGS-

CENTRUM  BIJ LUXOR (4) 

Het opleidingscentrum in Armant in 

de buurt van Luxor waaraan de Stich-

ting Teje financieel een behoorlijk 

steentje heeft bijgedragen, draait ge- 

weldig. Inmiddels is in het gebouw een 

ruimte ingericht als naaiatelier voor de 

meisjes. Ook voor de meisjes is er zo 

een mogelijkheid gecreëerd om opge-

leid te worden voor een beroep. 

NIEUW PROJECT IN ARMANT! 

Truus Kleijburg neemt samen met father 

Mounir het initiatief tot het opzetten van 

een hulppost voor gehandicapte kinde-

ren. De afdeling zal ondergebracht wor-

den in het woon– werk– en opleidings-

centrum in Armant bij Luxor. Truus 

heeft zich al verzekerd van begeleiding 

en hulp door ene dr. Hossam die werk-

zaam is in een soortgelijk centrum maar 

dan opgezet en geleid door moslims. De 

Stichting Teje juicht dit geweldige pro-

ject van harte toe en zal het zeker onder-

steunen!! 

ZAKGELD VOOR DE                    

STICHTING TEJE 

Op 3-1-2011 maakten Tom en Lars (Van 

Vlooten / Gos) € 10.- (zakgeld) over 

naar de Stichting Teje. Hoezo de jeugd is 

onverschillig voor de ellende van leef-

tijdgenootjes in de rest van de wereld? 

Alleen al dat jullie ze niet vergeten, is 

voor hen het grootste geschenk! 

WAT DE STICHTING TEJE           

ZOAL DEED! (2) 

▪ In 2007 schonk de Stichting Teje een 

veerboot aan  een dorpje aan de Nijl. 

Met roeibootjes moest in het verleden de  

(soms ruige) rivier worden overgestoken 

om naar de markt te gaan of naar school. 

Met nogal eens fatale gevolgen! 

▪ In Barnashd maakte de Stichting aan-

sluiting van 32 huishoudens op de water-

leiding mogelijk. Bovendien konden 

zo‟n 15 kinderen daar op onze kosten 

naar school. 

▪ Een nieuw tehuis gerealiseerd voor 

gehandicapte kinderen in de wijk Khali-

fa te Cairo. 

▪ Het voortbestaan van de creche “Love 

and Care” een privé initiatief van een 

aantal moslim- en christenleraressen, 

veilig gesteld door de lening ter financie-

ring ervan over te nemen. 

▪ Het voorzien van een ziekenhuis, ge-

start door Abuna George ,van een bloed-

meter en een röntgenapparaat. 

▪ Aan het project „Green Desert‟ werd 

door de Stichting een maïskneuzer ge-

schonken waardoor efficiënter met voer 

en vee gewerkt kan worden door de boe-

ren.  

DE WEGWIJZER WIJST DE WEG... 

Eind februari stonden op 

de basisschool “de Weg-

wijzer” allerlei landen in 

de belangstelling. Het 

door een groep gekozen 

land werd uitgebeeld 

door allerlei activiteiten 

als het verbeelden en 

laten zien van uit dat 

land afkomstige voor-

werpen, bezienswaardig-

heden, culturele eigen-

aardigheden. De stich-

ting Teje werd gevraagd 

om Egyptische voorwer-

pen uit haar collectie. 

Bovendien werd ze gevraagd iets te vertellen over haar werk in Egypte. De kinde-

ren leefden mee met hun leeftijdgenootjes in dat verre Egypte en waren onder de 

indruk van de erbarmelijke omstandigheden waaronder die leefden. Spontaan werd 

er een actie op touw gezet waarbij uiteindelijk ook de ouders en opa‟s en oma‟s 

betrokken raakten. De actie leverde het geweldig bedrag van € 550.- op waarmee 

de Stichting veel goeds kan doen voor de kinderen in Egypte. Kinderen, team en 

alle betrokkenen van de Wegwijzer, ontzettend bedankt! 

Zoals je ziet wordt er druk gebruik gemaakt 

van de opleidingsmogelijkheid... 

Wilt u ons steunen? 

► donateur? 0547-385535 

► gift? 14.54.54.975 t.n.v. Stichting Teje 

► informatie?  www.stichtingteje.nl 

                info@stichtingteje.nl
Nog een werkstuk uit het opleidingscentrum! 


