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Op deze wijze proberen we u, met enige regelmaat, op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen.

Een terugblik op de reis.
Na een seizoen van actievoeren en fundraising vertrokken we met z’n drieën maandag 28 juli vanaf Schiphol
om te gaan bouwen en op 15 augustus waren we weer terug.

Waar zijn we mee aan de slag geweest
We hebben, ondanks de wat kleinere groep, behoorlijk wat kunnen doen.
Uit vier personen zou het team bestaan. Het werden er drie (door een
spoedoperatie die één van de leden moest ondergaan).
Vier toiletten zou het team gaan bouwen in de sloppenwijk. Het
werden er 12. Het werk is ontzettend gezegend.

We zijn van plan ook de komende jaren een
(behoorlijk) aantal van deze toiletten te (laten) bouwen. Er zijn in de wijk
nog ongeveer 500 gezinnen die geen toilet hebben.
Kinderwerk
Deze werkperiode hebben we
door het kleine team en de vele zaken die geregeld moesten
worden, slechts een keer kinderwerk gedaan.
We hebben verteld over de Ark van Noach. De kinderen
hebben genoten.

Een nieuwe koers
Organisatorisch is er afgelopen zomer veel veranderd. We
hebben afscheid genomen van Nicolás en Dulce María.
Nicolás is geen predikant meer en zijn gemeente heeft zich
verdeeld over andere gemeentes. Door de bouw van een
nieuwe overheidsschool vlakbij is de noodzaak van uitbreiding van onze school voor regulier onderwijs
vervallen.
We hebben een overeenkomst gesloten met het lokale “Netwerk voor het kind”. Een stichting waarin de
lokale kerken, World Vision en nog wat organisaties vertegenwoordigd zijn. Dit betekent concreet dat vanaf
eind deze maand World Vision permanent op ons terrein zit, we voorzien in een opvang van weeskinderen
en onderwijs aan gehandicapte kinderen. Daarnaast zal een van de betrokken organisaties werken met
jonge moeders en zwangere tienermeisjes. Dit omvat ook een eerste-hulp post voor zuigelingenzorg.
De komende tijd hopen we nog meer goed nieuws te kunnen delen.

Een vooruitblik op het nieuwe seizoen.
Het team
We zijn nog druk aan het werven voor het team van volgend jaar. Rond half oktober gaan we de balans opmaken
en de tickets bestellen. Weet je iemand die belangstelling heeft om een keer mee te gaan, neen gerust contact
op. We komen graag langs om ons verhaal te vertellen en foto’s te laten zien.
De acties dit jaar
De eerste actie, Beach on wheels, hebben we al achter de rug. Dit jaar volgen er nog 2.
1. Op zaterdag 20 december zijn we weer een van de goede doelen van de Sagambiara Wandeltocht.
Ook dit jaar start deze weer vanaf het denksportcentrum in Putten. (zie http://www.sagambiara-walk.nl )
2. Eind december doen we weer mee met de oudjaarsduik in Voorthuizen.
De acties in 2015 (voorlopige planning)
Collecteweek
- vergunning in aanvraag Koningsdag
27 april 2015, helpen met spellen op Fontanusplein.
Veldtocht
14 t/m 16 mei 2015, Hemelvaartsweekend
(24- en) 50-uurs veldtocht.
24-uursactie
29 t/m 30 mei 2015. (Weer op de markt.)
Auto-was-actie
Wordt nog gepland. Begin 2015 wordt dit geregeld.
Beach Pull
10 t/m 11 juli 2015.

Volgend seizoen
We zijn al een aantal zaken voor de komende werkperiode op de rit aan het zetten.

De werkperiode is 20 juli – 8 aug. 2015.
Uiteraard zoeken we voor 2015 (en de jaren na daarna) mensen die mee willen doen
(minstens 16 jaar in aug. dat jaar)
Fondswerving: Uw gift (aftrekbaar) is welkom op rek. NL59 ABNA 0519 4807 67 tnv. Seibo Werkgroep te
Putten.
Voor informatie over ons project, zie: http://www.seibowerkgroep.nl.
Contact:

Stoffel Bos, Kerkstraat 157, tel: 0341-357011, email: stoffel@seibowerkgroep.nl
Johan Bos, Wallenbergstraat 54, tel: 0341-750254, email: johan@seibowerkgroep.nl

