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EEN ECLATANT SUCCES!
Op 12 en 13 maart jl. werd door Ootmusica uit Ootmarsum met een drietal uitgelezen solisten t.b.v. de Stichting
Teje de musical Jozef en de duizendkleuren jas uitgevoerd:
twee keer voor een uitverkochte Antonius Abt te Enter! De
geschiedenis van Jozef, zoon van Jacob, die door zijn jaloerse broers verkocht wordt aan slavenhandelaars. Hij komt in
Egypte terecht en wordt door zijn wijsheid de belangrijkste
raadsman van de farao. Een kleurrijk en lang verhaal uit de
Het kinderkoor
bijbel. De details
betreffende de organisatie vooraf: het bespreken en
organiseren van de ruimte in de kerk, het opbouwen
van podium en decor, het maken van de nodige reclame in de vorm van krantenberichten, folders, het verzorgen van de kaartjes en de verkoop daarvan, wil ik u
besparen. Om iedereen te noemen die belangeloos
kennis, geld, tijd en enthousiasme heeft gestoken in
het welslagen van de Musical, is de mij toegestane
ruimte veel te klein. De opbrengst overtrof onze
stoutste verwachtingen! Pater Luciano zal zijn vuilnis- Jozef , vader Jakob, farao en vertelster
inzamelaars in Eizbet al-Nakhl flink kunnen helpen.
Alle vrijwilligers, sponsoren en gulle gevers, namens allen die uw hulp en steun zo hard nodig
hebben, ontzettend bedankt!!!
(meer foto s? www.jolienaltena.nl)

S TI C H TI N G TE J E

ALLE KLEINE BEETJES

ZIJN WELKOM!

Esther Rooker had van haar reis naar Egypte
wat Egyptisch geld overgehouden. Zij bewaarde het niet als aandenken aan haar reis,
maar.. maakte het over naar de Stichting Teje.
Geweldig dat ze de moeite heeft genomen om
er voor te zorgen, dat dit geld nog dienst kan
doen als zakgeld bijvoorbeeld voor onze contactpersonen die zo nu en dan naar Egypte
reizen. Heel attent!

OSAMA NIET
MEER ONDER
ONS!
Op
donderdagavond 22 april krijgen we het droevige bericht dat onze
dappere held en
oogappel Osama in
de namiddag van
diezelfde dag is
overleden. s Morgens nog was hij samen met
zijn vader op het ziekenhuis vanwege hevige
pijnen in zijn buik. Nauwelijks weer thuis,
overleed hij. Zoals gebruikelijk werd Osama
dezelfde dag nog begraven. Volgens de doktoren mag je het een wonder noemen dat hij nog
20 jaar is geworden!
In januari kreeg hij een nieuwe rolstoel om
naar het examen te kunnen gaan. Hij leed toen
soms veel pijn en kon nauwelijks een hap
door zijn keel krijgen. Eind februari berichtte
Truus, dat Osama volledig uitgeput was na
zijn laatste examen ,maar dat hij het had volbracht!!!!!

Negen keer ging hij daarvoor naar de universiteit. Wat een doorzettingsvermogen en wat
een ambitie om ondanks alles door te gaan!
Een geweldige vent en een voorbeeld voor
ons allemaal!
Osama rust nu maar uit, zonder pijn en in de
vrede van jouw God, Allah. Dat heb je meer
dan wie ook verdiend.
Wij wensen de ouders en verdere familie en
vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van
dit droevige verlies.

SPONSORLOOP ST. JOZEFSCHOOL
De sponsorloop van de Jozefschool, die eind
maart werd gehouden t.b.v. de Stichting Teje
en de Stichting van Pater Slag is een daverend
succes geworden. Mathilde Ezendam en Tonnie aan de Stegge waren vanmorgen op de
Jozefschool om het geld namens de stichtingen
in ontvangst te nemen. Alle kinderen hadden
zich verzameld in de aula van de school en op
het podium werd in de vorm van paaseitjes de
opbrengst onthuld.

Zelfs de kleinsten deden hun uiterste best!

Directeur Frans Poelman van de Jozefschool: Aanvankelijk dachten we dat
de opbrengst
3509,04 was en dat
vond iedereen al erg veel. Maar de
paashaas had zich vergist en de cijfers
niet helemaal goed opgehangen. Toen
werd het 3905,04 en tenslotte de
werkelijke opbrengst 5003,94! Een
fantastische opbrengst .
Er klonk een luid applaus en dat is
feitelijk alleen maar bedoeld voor de
kinderen zelf die het bedrag door eigen
inzet bij elkaar hebben gelopen voor
het goede doel.

JEUGDWERK STEUNT TEJE
Tijdens de pauze van de Musical Jozef
bood het Jeugdwerk van de hervormde
Gemeente Enter een waardecheque

wordt gesteld voor zulke gevallen. Helpen
jullie? Deze jonge man heeft de hulp meer
dan dringend nodig
Natuurlijk helpen we, Truus. We weten uit
ervaring dat, als jij aan de bel trekt, hulp
echt dringend nodig is!

PLAATSELIJKE VASTENACTIE 2010
O.A. VOOR STICHTING TEJE
Door de opbrengst van de vastenactie in de
St. Antonius Abt te Enter dit jaar te bestemmen voor twee plaatselijke initiatieven
waaronder de Stichting Teje is de opbrengst t.o.v. vorig jaar fors gestegen. Het
voorlopige eindresultaat bedroeg
zo n

9500. terwijl dat vorig jaar 3400.
was!
(uit: par.blad De Schakel)

OOK DE MEISJES KOMEN AAN BOD!
Abuna Mounir is bij u geen onbekende.
In de buurt van Luxor stichtte hij een
woon- werk- en opleidingscentrum voor
jonge mensen. Een structurele bijdrage
aan de maatschappelijke opbouw van de
omgeving.

aan van 1850. , opbrengst van een
potgrondactie! Namens de Stichting
nam de voorzitter de cheque dankbaar
in ontvangst.

NEUROCHIRURGISCHE OPERATIE
Truus Kleijburg heeft een dringend verzoek:
Een jonge man Victor (39 jaar, getrouwd ,kinderen) afkomstig van het
platteland van Luxor heeft hier in Cairo
via mijn netwerk de orthopedische
arts dr Nagieb Basha bezocht, naar aanleiding van de uitslag van een MRIscan. Dokter Nagieb ried mij aan om
met Victor naar zijn collega neurochirurg dr. Gohari te gaan: een operatie is
volgens hem dringend noodzakelijk!
Het gaat om een delicate operatie die in
Luxor niet uitgevoerd kan worden, bleek
na Truus navraag bij het Internationale
ziekenhuis daar. Over een paar dagen
gaat ze met Victor mee om dr. Gohari te
bezoeken. Zij kent deze dokter niet en
verwacht dan ook dat de operatie voor
Egyptische begrippen duur zal zijn....
Natuurlijk ga ik om korting vragen; op
dit moment weet ik echter nog geen details
meldt Truus verder. Victor en
zijn begeleider uit Luxor zullen gratis
overnachten in een flat,die door een
oude, kinderloze dokter beschikbaar

In de eerste Nieuwsbrief van dit jaar
meldden we, dat Mounir overgelukkig
was met de toestemming om de timmerwerkplaats voor de jongens te kunnen
realiseren: het leger gaf toestemming de
bouw voort te zetten, water en elektriciteit werd verkregen!
Het atelier voor houtsnijwerk functioneert al een tijdje, omdat daarvoor geen
grote machines nodig zijn. Weeskinderen
produceren daar houten, met de hand
vervaardigde sculpturen voor toeristen.
Een succes! De meesten van die kinderen
hebben daardoor nu een redelijk maandelijks inkomen waardoor ze min of meer
financieel onafhankelijk zijn!
Of de timmerwerkplaats al helemaal van
de gewenste machines is voorzien, weten
we nog niet.
Naast beroepstraining voor jongens moet
er ook voor de meisjes zo n training gerealiseerd worden. De tweede verdieping
van het gebouw heeft o.a. 2 ateliers: een
om te leren naaien en borduren met de
daarvoor geëigende machines, en een om
borduur- en naaiwerk te produceren. Om
te helpen de ateliers in te richten en de
nodige machines te kunnen aanschaffen
zal de Stichting Teje vooreerst een bedrag van 6000.- beschikbaar stellen.
Wij wensen Abuna Mounir en de zijnen
alle succes toe bij hun pogingen deze
allerarmsten onder ons te helpen een menswaardig bestaan op te bouwen.

PROJECT KUILVOER
GDAD ( Green Desert Association for
Development) beweegt zich op terreinen
van sociale en economische ontwikkeling
zoals de ontwikkeling van plaatselijke
gemeenschappen, verbetering van de
dorpen gevestigd in de nieuw gevorderde gebieden, verhoging van het milieubewustzijn, gebruik van moderne landbouwtechnieken gebaseerd op biologische landbouw, rationalisering van het
waterverbruik.
Een jonge, goed opgeleide boer, Zakareya Ezz, wil met een aantal vrijwilligers
onderstaand project opstarten.
kuilvoer
Maïs behoort tot de meest geteelde gewassen in Opper-Egypte. Het is zeer
nuttig vooral voor de kleine boeren ,
omdat maïs een van de belangrijkste
voedingsmiddelen is voor het vee. Gebruikt worden echter alleen de korrels,
en de rest (de stengels, bladeren en wortels, d.i. 90% van de plant), is voor de
boer niet bruikbaar. Hij ruimt dat op.
Het meeste afval wordt ofwel verbrand,
waardoor het voor veel milieuverontreiniging zorgt of het wordt op de daken
opgestapeld waardoor het een geschikte
omgeving vormt voor insecten, knaagdieren en reptielen zoals slangen. Er
moeten daarom manieren gevonden worden om het afval te gebruiken en tegelijkertijd het milieu te sparen.
Naarmate de belangstelling voor het
inkuilen van veevoer zich heeft ontwikkeld, is de interesse in maai-, verzamel-,
vervoer-, pers-, opslag- en andere relevante technieken toegenomen. Inkuilen
blijkt een van de geschiktste methoden
om groenvoer te bewaren en zo ter beschikking te hebben het hele jaar door,
vooral s winters.
Om het project handen en voeten te geven is natuurlijk een budget nodig. De
bedragen die naast de bijdragen door het
GDAD opgehoest moeten worden zijn:
inkuilmachine 18000 EP, huur trekker
1000 EP, aanschaf verpakkingsmateriaal
+ loon personeel + onderhoud machine
3000 EP. Totaal zo n 22000 EP
( 3300.-) moet dus via sponsors ingebracht worden!
De Stichting Teje vindt het project zo
belangrijk voor de sociale en economische ontwikkeling, zoals het verhogen
van het gezinsinkomen en het bestrijden
van de werkloosheid in Abou Qurqas en
andere dorpjes in Minia, dat ze deze
aanvulling op het benodigde budget
graag doneert.

