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Kortrijk, mei 2009



Beste vrienden en sympathisanten,



Wij zijn blij u nog enig nieuws uit de vereniging te kunnen geven.

Vooreerst vindt u in bijlage een brief van mama België. Hierin beschrijft ze wat er zoal gebeurd is in 2008 in de kindertehuizen, veel goede dingen, maar zoals u kan lezen zijn de problemen ook nooit ver weg. 

Ondertussen kunnen we u wel melden dat we een nieuw personeelslid in dienst hebben genomen om te helpen met de financiële adopties. Dat dit nodig was weet iedereen, maar je vindt niet vlug iemand die dit werk kan doen gezien het ook behelst dat de Indonesische teksten over de kinderen naar een andere taal moeten overgezet worden. Wij hopen dan ook dat Nora haar werk graag gaat doen en dat we goede contacten met haar kunnen opbouwen. Ook is Kor, de pleegdochter van mama België ingesprongen. Dit met succes. De eerste opvolgfiches, van de kinderen die in Lekebai, Wolofeo en Nebe verblijven, zijn reeds verstuurd naar de mensen die een financiële adoptie deden. Deze van Watublapi en Nangahure zullen weldra volgen.

Wij danken iedereen die via een adoptie een kind steunt. Immers met 0.23 euro per dag kan je voor een kind een heel groot verschil maken. Getuige het volgend verhaal over een van onze kinderen: Na de dood van Vader J. had  zijn familie alle bezit van zijn vrouw  afgenomen. Ze lieten haar met vier kinderen in de grootste armoede achter. Alhoewel er nu hulp komt van adoptieouders en T. weer gezond is kan hij en zijn broertjes  momenteel niet naar zijn moeder terug keren. Vooreerst omdat ze geen huis meer hebben alsook omdat de hulp van de adoptieouders onvoldoende is om heel het gezin te onderhouden .Mama M. is nu hulp in het dorp. Ze gaat waar mensen haar hulp nodig hebben (Om in de tuin te werken, of de was of strijk te doen) en blijft daar dan ook overnachten. Alzo verdient ze een klein beetje geld. Ze wil dat sparen om een stukje grond te kopen waar ze dan een huisje wil op bouwen zodat  ze haar kinderen weer bij haar kan nemen. Een groot deel van het adoptiegeld wordt voor hetzelfde doel opgespaard. De kinderen verblijven in het kindertehuis en het oudste zusje helpt zorgen voor haar 3 broertjes. Mama komt regelmatig de kinderen bezoeken en verblijft ook af en toe in het kindertehuis als ze geen werk heeft bij de mensen in het dorp. In het kindertehuis werkt ze dan ook heel goed mee . 

Zoals T. zijn er velen. Hulp is en blijft dan ook nodig, niet alleen via financiële adoptie, maar ook via gewone steun. Naast de opvang van de kinderen in het tehuis, is er ook steeds geld nodig voor voedsel, personeel, infrastructuur, …. Wij danken dan ook u allen die ons via welke gift ook steunen om het werk van Mama België te helpen verder zetten. We zijn even blij met een gift van 600 euro, zoals we van een bedrijf mochten ontvangen, als van 20 euro die een privé persoon stort. Ook onze aanwezigheid op Belasia in Wemmel, bracht ons, naast naambekendheid, wat geld in het laatje door de verkoop van kaarsjes.  

Graag kondigen we u enkele activiteiten aan. 
Met veel vreugde kunnen we u meedelen dat Kiwanis Kortrijk een deel van de opbrengst van zijn jaarlijkse BBQ dit jaar aan de Kinderen van Flores zal schenken. Deze BBQ gaat door op 28 juni in de ManorHoeve te Sint Eloois-Winkel. Bij deze nodigen we jullie dan ook uit om aanwezig te zijn. Meer info vindt u op onze website. Inschrijven kan via onze voorzitter Bart Colson, of via mail. 

Eind juli vertrekken we dan met enkele bestuursleden naar Indonesië. Langs de ene kant willen we met onze aanwezigheid Mama België en haar medewerksters een hart onder de riem steken, maar we willen ook ter plaatse de evolutie van de kindertehuizen verder volgen. Tevens willen we ook een vervolgfilm maken en een nieuwe foto –impressie.

En van daaruit kunnen we u ook aankondigen dat er op zondag 11 oktober 2009 in het CC De Bogaard te Sint-Truiden, een filmvoorstelling zal georganiseerd worden over mama België en haar kindertehuizen. Tegelijkertijd zal er een fototentoonstelling zijn in het Galerietje. Hier zal u een nieuwe reeks foto’s kunnen bewonderen gemaakt door Bart Colson. Meer info, en de uitnodiging met het juiste programma volgt later.

Daarnaast willen we u nog meegeven dat ons secretariaat in Kortrijk zal gesloten zijn van 24 juli tot 27 september. Tijdens de afwezigheid kan u met vragen terecht via email of  telefonisch bij onze voorzitter.  Hij is afwezig van 24/7 – 15/8. In die periode zullen contacten enkel kunnen verlopen via mail. 

Aan de studenten die midden in de examens zitten wensen we nog veel succes en voor iedereen wensen we een fijne, deugddoende zomer toe.



Met vriendelijke groet,


Bart Colson
Voorzitter  De Kinderen van Flores vzw.

