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O

ngetwijfeld hebt u
gemerkt dat de
Nieuwsbrief er heel anders uitziet. In kleur nog
wel, wat een luxe, hoor ik
u zeggen!
U hebt volkomen gelijk,
ware het niet, dat iemand
vond dat onze Nieuwsbrief er in kleur veel fraaier uit zou zien en bovendien eventuele foto s
mooier zouden overkomen. Uiteraard zijn we het
daar volkomen mee eens.
Maar we hikten tegen de
meerkosten aan: die konden we beter inzetten voor
onze projecten in Egypte.
Er werd ons verzekerd dat
er geen meerkosten zouden zijn en dat heeft ons
doen zwichten: de brief
wordt met ingang van
deze in kleur geprint. Een
prima verbetering vinden
we!
WINKEL LEEMREYZE

Z

odra er nieuws te
melden valt, ontvangt u van ons een
Nieuwsbrief.
De kostenpost voor deze
Nieuwsbrief is redelijk
binnen de perken te houden, omdat opmaak en het
kopiëren daarvan gratis
gebeurt en de portokosten
beperkt blijven door gebruik te maken van de
stadspost. Wanneer we
zouden mogen beschikken
over uw e-mail adres, zou
dat niet alleen het werk
rond de verzending vergemakkelijken, maar natuurlijk ook de kosten daarvan
duidelijk verminderen.
Dus . Als u over een email adres beschikt en u
hebt er geen bezwaar tegen
de Nieuwsbrief via die weg
te ontvangen, bezorg mij
dan dat adres. Bij voorbaat
dank.
j.oudemiddendorp@home.nl

S TI C H TI N G TE J E

BETROKKEN.

De voormalige winkel
van
schoenmaker Philippi heeft lange tijd als
onderkomen gediend voor
de kleding, decorstukken
en toneelaccessoires die
de Stichting Teje in de
verhuur had.
De firma Aan de Stegge
uit Enter gaat op die plek
het appartementencomplex De Potje bouwen;
redenen waarom de stichting Teje er niet langer
gebruik van kan maken.
Jammer, maar het is niet
anders. Bedankt voor het
gratis onderkomen fa Aan
de Stegge !!
Gelukkig is haar voorlopig onderdak aangeboden
in het leegstaande pand
van de fa Leemreijze aan
de Dorpsstraat. Een aantal
vrijwilligers heeft geholpen de nodige voorzieningen te treffen om de spullen daar netjes en overzichtelijk op te bergen. De
verhuizing heeft inmiddels plaatsgevonden.

VERVOLG
ENTER GEEFT
DE 5 DE VIJF!

D

e actie
Enter
geeft de 5 de
vijf
die in november
2005 werd gehouden en
waarvan de opbrengst
bestemd was voor 5 goede doelengroepen te Enter, kreeg nog een aangenaam en succesvol vervolg.
Op 26 december jl. gaf het
Rijssens mannenkoor een
Kerstconcert in de rk kerk
te Enter met medewerking
van Jan Vayne en het
koperensemble Ventoux .
Dank zij de gulle giften
van sponsoren en het koor
zelf, ging de kaartopbrengst van dit concert
( 6000,-) in zijn geheel
naar de Stichting Enter
geeft de 5 de vijf! Als lid
heeft onze Stichting Teje
uiteraard dit concert mede
helpen organiseren
en
deelt mee in de opbrengst
van dit concert.

Rijssens mannenkoor ontzettend bedankt voor deze geweldige geste!
DONATIE MEDEWERKERS RABOBANK
STEENWIJKERLAND

D

e medewerkers van
Trijntje op de rabobank
te Steenwijk steunen het werk
van de Stichting Teje.
Zoals bekend heeft Trijntje
tijdens haar verblijf in Nederland een promotiefilmpje gemaakt voor het werk van de
Stichting in Egypte. Dit filmpje
is goed gevallen op de ledenvergaderingen van de bank en
werd beloond met een gift van
475,- t.b.v het werk van de
Stichting Teje.
DE VEERPONT!

T

ruus Kleijburg mailt dat
ze in Nega Dek ( ondanks
een andere spelling dezelfde
plaats als Nage -edDekk!) is
geweest; u weet wel de plaats
waar de Stichting gezorgd heeft
voor een veerboot. Zij mailt:
De ferryboot is druk in gebruik door dankbare christenen
en moslims, GROOTS! De officiële opening zal plaatsvinden,
door Osama, als de laatste papieren afgehandeld zijn, waarschijnlijk begin volgend jaar,
komen jullie dan dat feest meevieren? 't Zou geweldig zijn!!!

De nieuwe veerboot. Eindelijk!

De Nijl bij Nage -edDek. Tot nu toe
overgestoken met roeibootjes!

INGEBRUIKNAME VEERPONT MET OSAMA?!

MARIASCHOOL ENTER EN DE STICHTING TEJE!

Z

D

oals u zich waarschijnlijk nog
kunt herinneren uit een eerdere
mail over de veerpont, was het
Truus grote wens om haar pupil
Osama als eerste het pont officieel in
gebruik te laten nemen. Indertijd
mailde Truus dat het voor Osama, de
16-jarige jongen met spierdystrofie,
vanwege zijn gezondheidstoestand
niet meer mogelijk zou zijn om gebruik te maken van de ferry, maar
dat hij hem wel zou dopen! Osama
was eigenlijk de directe aanleiding
voor de realisatie van de veerboot.!
Helaas!
Truus mailt:
Gisteren naar Nega Dek geweest.
Osama bezocht. De dorpsproblemen
gehoord...Over de ferry boot gesproken met de plaatselijke priester Johannes. 't Was goed , maar moeilijk..... Osama, mijn held, samen met
zijn ouders gelovend vertrouwend,
niet op een wonder, maar de realiteit
onder ogen ziend, bidden om
kracht Toen ik gisteren aankwam
had hij net een franse les ; er even
bij gezeten , plezier gehad met elkaar! Daarna aan Osama gevraagd
of ik zijn doorligplekken mocht zien.
Hij huilde toen ze de wonden lieten
zien op zijn rug en billen. Zijn lichaam is helemaal in elkaar getordeerd met uitstekende botten, hij
heeft de mooie stoel niet lang kunnen gebruiken, want hij hangt helemaal naar voren en kan niet meer
rechtop zitten, ook niet met de banden van de stoel; hij schuift onderuit. Vinden jullie het goed dat ze de
stoel aan de Jezuiten geven,zodat
die daar in de omgeving een goede
bestemming voor kunnen vinden,
waarvan ze ons op de hoogte zullen
houden? Laat het even weten aub. Ik
heb met betadine lotion en crème op
een paraffine gaas zijn wonden bedekt , hopend dat ze zullen sluiten
binnen korte tijd. Verder heb ik voor
hem een rubberen opblaasbare zitband meegenomen en crème om de
huid eromheen te versterken. Alles
moet afgesprayd worden met een
antibioticaspray, die ze al hadden en
waar ik een extra bus van had meegenomen. Ook simpele paracetamol
(3x daags 1 tablet) tegen de pijn
meegenomen.
We hebben Truus verzocht alles te
doen om het lijden van Osama wat
dragelijker te maken.
We houden u op de hoogte!

RASHA

e Mariaschool te Enter bedenkt
steeds maar weer activiteiten om
geld in te zamelen t.b.v. onze kinderen
en werk in Egypte.
Het inzamelen van oud papier en een
extra bijdrage van de ouderraad leverde
een totaal bedrag op van
500,- een
prachtig bedrag waar je in Egypte echt
veel mee kunt doen. Bedankt vriendjes
en vriedinnetjes van onze kinderen in
het verre Cairo!

KHALIFA,

O

ns nieuwe tehuis voor gehandicapten staat in de wijk Khalifa,
vlak naast de wijk Saieda Zeynab waar
het hoofdgebouw van ons project staat
en waar Mr. Kotb zijn kantoor heeft.
Het
nieuwe
gebouw is helemaal klaar
op wat kleine
dingetjes na
en wordt nu
ingericht. Het
is drie verdiepingen hoog
en heeft een
rachtig dakterras.
Vooraanzicht van het nieuwe

Ook binnen in weeshuis voor gehandicapten
het gebouw is
alles al betegeld. Enkele ruiten moet nog
geplaatst worden.

Het dakterras met uitzicht op de omgeving

Trijntje met Rasha

H

et verhaal van een van de kinderen in het tehuis van Mr.
Kotb. Het laat zien hoe kinderen in het
tehuis van Kotb terecht kunnen komen
en wat die kinderen in hun jonge leven
vaak al hebben moeten meemaken.
Toen Rasha kwam was ze 7 jaar. En
vaak erg verdrietig. Tijdens haar slaap
had ze nachtmerries. Badend in het
zweet riep ze dan om haar moeder:
"Mama, mama ik ben zo bang!" Als ze
weer wakker werd en gevraagd werd
naar haar droom, wist ze zich helemaal
niets te herinneren, was er helemaal
niets aan de hand. Mr. Kotb vertelt, dat
Rasha s moeder zwaar overspannen
van huis is weggelopen, de straat op.
Haar vader is achter moeder aangegaan
en ook niet teruggekomen. Rasha bleef
zo alleen in huis achter, totdat de buren
haar vonden. Die hebben haar in huis
genomen, maar toen niemand van de
familie voor haar kwam zorgen, hebben
ze haar bij Mr. Kotb gebracht. Haar
traumatische ervaringen verwerkt Rasha door in een droomwereld te gaan
leven. Zo verzon ze een verhaal over
zusjes en een villa waarin ze woonde.
Haar favoriete verhaal is een sprookje
over een prins en een arm meisje die
met elkaar gaan trouwen. Maar helaas
de schoonmoeder komt op het toneel en
laat het meisje alleen in huis om alle
huishoudelijke taken op zich te nemen.
het meisje heeft geen idee wat ze moet
doen, maar gelukkig beginnen alle
meubels, pannen en bestek tegen haar
te praten en leggen haar exact uit wat
ze moet doen. Uiteindelijk komt haar
vader erachter hoe ze door schoonmoeder behandeld wordt en haalt haar samen met haar man terug naar zijn huis
en ze leven nog lang en gelukkig. Hopelijk zal Rasha met de hulp van
Kotb s medewerkers haar vreselijke
ervaringen goed kunnen verwerken en
uitgroeien tot een evenwichtig en gelukkig meisje.
Wilt u ons steunen?

De centrale hal
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