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Voorzitter en
penningmeester in
Egypte!
Van 10 t/m 18 maart
waren Mathilde Ezendam
en Harold Heering in
Egypte: zeer benieuwd
uiteraard naar de situatie
daar, de voortgang van
onze projecten en de
resultaten van uw finan ciële steun! Ze brachten
een bezoek aan de
projecten van de Stichting
Teje en werden geconfronteerd met nog meer
armoede en ellende.
1. Bezoek aan ons tehuis
voor daklozen in Cairo
Samen met twee Enternaren die voor een
cultureel bezoek in Cairo
zijn, bezoeken onze voor
zitter en de penningmeester het tehuis. Of er op hun
bezoek was gerekend!
De kinderen hadden alles
feestelijk versierd en
toonden hun blijdschap
met het bezoek uit Enter.
Het tehuis ziet er mede
door de steun van de
Stichting Teje keurig en
netjes verzorgd uit. Kotb
zorgt goed voor zijn
pupillen. Dat is aan alles
te merken en te zien. De
oudjes in het tehuis
kennen de voorzitter nog
van de vorige keer; met
open armen en een
stortvloed aan Arabische
woorden wordt Mathilde
ontvangen. Een baby tje
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dat een week geleden te
vondeling was gelegd, is
door Mr. Kotb opgenomen
in het tehuis.

Het vondelingetje in de
armen van een verzorg ster

Dit feit benadrukt nog
eens het geweldige werk
van deze man. Hij is een
zegen voor deze sloppenwijk in Cairo met zijn
inzet voor de armsten
onder de armen. De steun
van de Stichting meer dan
waard, vinden wij!
2. bouw van een nieuw
tehuis voor gehandicapten
Een schrijnend probleem
is het gebrek aan opvang
van het gehandicapte
kind; dove, blinde, stomme
en anders gehandicapte
kinderen leven op straat
en zijn meestal een bron
van
inkomsten
voor
volwassenen als zielige
bedelaars. Afschuwelijk!
Mr. Kotb, begaan met dit
schrijnend probleem,

wilde opvang realiseren,
maar het ontbrak hem aan
de nodige middelen. De
Stichting Teje zegde steun
toe en zie daar
..
Inmiddels is met de hulp
van onze stichting de
bouw van een opvangtehuis t/m de derde
verdieping klaar! Daar
wordt je even stil van ,
schrijft Mathilde in haar
verslag. Geweldig dat dit
met onze hulp gerealiseerd
kan worden! Op het
moment van hun bezoek
lag de bouw even stil: het
geld was op! Zo gaat dat
in Egypte. De bouw wordt
voortgezet zodra er weer
geld is. Je begrijpt dat het
eerste wat geregeld is na
terugkeer in Enter, het
mogelijk maken van de
bouw van de 4e verdieping
is geweest!
3. Nage -edDekk
U weet toch nog, Nage'edDekk, een plaatsje van
4000 inwoners op de oostoever van de Nijl, zo'n 280
km ten zuiden van Cairo
en ongeveer 30 km van
Minia, de hoofdstad van
de provincie Minia. Een
veerboot zou niet al -leen
het gaan van meisjes naar
het voortgezet onder- wijs
en eventueel hoger onderwijs bevorderen, maar ook
van groot economisch
belang zijn.
Een groot voordeel heeft
de veerboot ook voor het

snellere vervoer van zieken,gehandicapten, zwangere vrouwen naar het
ziekenhuis in Abou Qoqas
of naar Minia.
Samen met Truus Kleijburg, een van onze contactpersonen die werkt
voor het Lilianefonds,
reizen Mathilde en Harold
naar Nage -edDekk. Ze
worden daar ontvangen
door de ontwikkelings werker en een pater
Jezuiet. Ze brengen samen
een bezoek aan de zwaar
gehandicapte Osama. Hij
kreeg twee jaar geleden
een rolstoel van de Stichting Teje. Osama lijdt aan
spierdystrofie en heeft nog
maar kort te leven. Het
was de bedoeling dat hij
als eerste gebruik zou
maken van de nieuwe
veerboot. Of dat allemaal
nog zal lukken, is de
vraag. In overleg met

Nage -edDekk, armoede
troef: geen ziekenhuis,
geen markt, geen scholen

Truus is besloten dat
Osama een nieuwe stoel
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krijgt en een waterbed om
wat minder pijn te hebben.
Bisschop Mgr. Ibrahim
Isaac Sidrak legt uit
waarom de veerboot er
nog niet is, terwijl wij in
de veronderstelling waren
dat die inmiddels al
aangeschaft was!. De boot
waarop het dorp optie had,
is mede door de ramp van
de veerboot die zonk in de
Rode Zee, afgekeurd.
Nu ligt er in de haven van
Cairo een boot te koop die
aan alle eisen voldoet,
maar die is wel tweemaal
zo duur. De boot moet er
komen, vinden we, en
daarom wordt afgesproken
dat het bisdom
9000
bijlegt en de Stichting
Teje de andere 9000.
4. De vuilnisbelt van
Mukatem.
Evenals in vele andere
landen van de wereld
vinden vele gezinnen met
kinderen een armoedig
bestaan met het sorteren

Kinderen op weg naar
de vuilsortering

en doorzoeken van de
afval van de grote steden.
Zo ook in Mukatem.
Moeders,
vaders
en
kinderen werken onder
erbarmelijke omstandigheden te midden van het
stinkende en rottende af val. In deze ellende staat
het tehuis van moeder

Teresa: een toevluchtsoord voor de mensen.
We
bergen
onze
camera s op, want hier
mag niet gefotografeerd
worden , vertelt Mathilde.
Harold overhandigt de
koffer met kleertjes geschonken door de firma
Velten uit Enter.
Ook de gehandicapte
kinderen die door Truus
Kleijburg verzorgd worden, worden bezocht.
Ontroerend hoe Truus met
de
kinderen
omgaat,
vertelt Harold.

40.000,- heeft ze niet
beschikbaar. Mathilde en
Harold beloven, eenmaal
terug
in
Nederland,
contact op te nemen met
Philips om te vragen wat
mogelijk is. Wel zeggen
ze financiële hulp toe bij
de aanschaf van een oogdrukmeetapparaat en een
bloedgasmeter.
Abuna Georges ideaal om
OPVANG EN VERZORGING VOOR IEDEREEN
te verwezenlijken , onderschrijft de Stichting volledig.

5. Project van Abuna
George.
Truus Kleijburg rijdt met
Mathilde en Harold naar
Shuba el Kheima. Daar
staat Abuna George op
hen te wachten. Hij heeft
in een zeer arme wijk van
de stad een multifunctioneel pand neergezet.
Ondergebracht daarin zijn
een kerk, kinderopvang,
een school, een weeshuis,
een tandartsenkamer, een
ziekenhuis en een technische opleiding. Meer dan
een miljoen mensen zijn
aangewezen op de functies
in dit gebouw. Of je nu
christen bent, orthodox of
islamiet, iedereen kan
gebruik maken van dit
unieke project.
Pater Abuna George
heeft zorgen v.w.b. het
zieken- huis. Een pas
aangeschaft
röntgenapparaat van zo n
40 jaar oud werkt niet
meer, maar is o zo nood zakelijk!
De Stichting Teje wil
graag helpen, maar een
bedrag van zo n

6. Baby Wash Program
Tijdens hun bezoek aan
dit project constateren
Mathilde en Harold dat de
100,- die dit project per
maand kost het resultaat
meer dan waard is.
Structurele hulp aan jonge
moedertjes om te leren
mgaan met hun baby s en
zich allerlei praktische
vaardigheden eigen te
maken, is de beste hulp
die je kunt geven om
mensen zelfstandig te
maken en perspectief te
geven voor de toekomst.

Hulp kan niet altijd
structureel zijn!!
In Egypte is het de
gewoonte dat de bruid een
bruidschat meeneemt als
ze gaat trouwen; heb je
geen bruidschat dan kan
dat betekenen dat de
toekomstige
echtgenoot
een andere bruid zoekt! In
onze
ogen
niet
te
bergijpen! Maar ja, een
ander land / volk met
andere gewoontes en gebruiken.

Welnu, in het ons bekende
dorpje Nage -edDekk
ontmoette Truus Kleijburg
drie bruidjes die vanwege
hun armoede niet over een
bruidschat beschikken en
dus niet kunnen trouwen!
In Nage- dDekk behoor je
als bruid een koelkast in te
brengen bij je huwelijk!
Zo n 147,- per bruid!
De Stichting heeft Truus
toestemming gegeven deze drie koelkasten aan te
schaffen; haar is er echter
wel bij verteld dat we hier
geen gewoonte van maken
en dat deze gift echt als
incidenteel moet worden
gezien.
Een jong vrouwtje uit
dezelfde plaats is gedeeltelijk verlamd en loopt
met beugels. Nu heeft ze
nieuwe beugels nodig en
daar is geen geld voor.
Wij willen helpen.

Voorzitter bezoekt
sponsor-basisscholen
Uit
Egypte
brachten
Mathilde en Harold voor
alle leerlingen van de
sponsorscholen in Enter,
Ypelo,
Zenderen
en
Rijssen een geluksarmbandje met scarabee mee.
Een groot succes, vertelde
Mathilde nadat ze die aan
de kinderen overhandigd
had.
Wilt u ons steunen?
* donateur? (0547-382766)
* gift? 14.54.54.975 t.n.v.
de stichting Teje
* informatie?
www.stichtingteje.nl
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