
D at heeft wat voeten in de aarde gehad! Aanvanke-
lijk was er een optie op een nieuwe boot; die 

bleek niet te voldoen aan allerlei voorschriften. Toen 
werd gezocht naar een andere nieuwe boot die wel zou 
voldoen. Een comité van 3 personen is zo n 6 maanden 
op pad geweest. Uiteindelijk is er een goede tweede-
hands boot aangekocht. Deze boot is toch goedkoper 
dan in Nieuwsbrief 4-1 zodat we nog een  resterend  
bedrag van   1500 van het door ons toegezegde moeten 
bijdragen. Dit zal z.s.m. worden overgemaakt. 

U weet toch nog, Nage -edDekk, een plaatsje van zo n 
4000 inwoners op de oostoever van de Nijl, 280 km ten 
zuiden van Cairo en 30 km van de dichtstbijzijnde stad 
Minia.  Een veerboot was onontbeerlijk voor de mensen 
van Nage -edDekk: kinderen kunnen nu naar school; het 
vervoer van zieken, gehandicapten, zwangere vrouwen 
naar het ziekenhuis van Abou Qocas of Minia kan nu 
veel sneller! De boot is 16,5 meter lang, 5 meter breed 
en 1,5 meter hoog. En wordt aangedreven door een mo-
tor. 

D E VEERPONT VOOR NAGE -DDEKK  
AANGEKOCHT 
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D e huidige eigenaar, 
de fa. Aan de Steg-

ge , heeft tot op heden de 
ruimte in het voormalige 
pand van Philippi belan-
geloos ter beschikking 
gelaten van onze Stich-
ting. Het pand gaat nu 
plaatsmaken voor nieuw-
bouw en de winkel zal per 
september a.s. door ons 
ontruimd moeten worden! 
We maakten in onze vori-
ge nieuwsbrief gewag van 
onze zorg waar we met 
onze kleding, decorstuk-
ken, versieringen naar 
Toe zouden moeten. Het 
zou ontzettend jammer 
zijn, zo niet een ramp 

voor ons werk in Egypte, 
als we vanwege gebrek 
aan een adekwate ruimte 
de verhuur zouden moeten 
stoppen. Maar gelukkig! 
De nieuwe eigenaren van 
het pand van de voormali-
ge firma Leemreyze aan 
de Dorpsstraat te Enter 
hebben een ruimte in dat 
pand beschikbaar gesteld 
waardoor de verhuur van 
kleding, decorstukken en 
toneelaccessoires gewoon 
doorgang kan vinden. 
Voorlopig (in ieder geval 
tot februari 2007) hoeft de 
Stichting zich dus geen 
zorgen te maken. Gewel-
dig!  

D E STICHTING TEJE ZOCHT OPSLAGRUIMTE EN 
HEEFT DIE VOORLOPIG GEVONDEN 

 
EGYPTISCHE DAME   

SCHENKT VILLA AAN 
MR. KOTB 

E en welgestelde me-
vrouw in Cairo heeft 

aan Mr. Kotb deze villa 
geschon- ken om die te 
gebruiken voor zijn werk 
t.b.v. van de oudjes en 
kinderen in  zijn sloppen-
wijk. De villa ligt in de 
wijk Mukkatem, een mooi 
gedeelte van Cairo en is 
omgeven door een prachti-
ge tuin.  

Kotb is van plan in de villa 
de oudjes onder te bren-
gen, de kinderen die nog 
niet schoolplichtig zijn 
en de nieuwe kinderen. 
Naast het feit dat daardoor-
het moederhuis wat ont-
last kan worden, is het 
voor de toekomst van de 
kinderen een pré als je 
kunt zeggen dat je uit een 
welgestelde buurt komt. 
Het huis is nog niet hele-
maal ingericht voor de 
nieuwe bestemming. 

EEN GULLE GEVER! 

H et werk van Moha-
med Kotb en de zij-

nen in Cairo maakt indruk 
op mensen: zijn niet afla-
tende zorg voor de oudjes, 
de kinderen uit arme gezin-
nen, de weeskinderen en de 
kinderen met een handicap 
zoals dove, blinde en doof- 
stomme kinderen! Onze 
voorzitter kwam onlangs in 
gesprek met iemand over 
het werk van Mr. Kotb in 
Cairo. Spontaan werd haar  

5000.- aangeboden  om 
Kotbs werk te steunen en 
de belangrijkheid daarvan 
te onderstrepen.  

Bedankt gulle gever! 



BEZOEK TRIJNTJE KROMKAMP AAN ENTER 

Trijntje Kromkamp, onze intermediair 
in Cairo is weer een tijdje in Neder- 
land; zij werkt  in totaal 7 maanden in  
Nederland en is 5 maanden per jaar in 
Egypte. Daar doet zij veel vrijwilli-
gerswerk zoals hand- en spandiensten 
verrichten in het tehuis voor daklozen 
van Mr. Kotb en assisteren in het Baby 
Wash Programm.  

Vooral de kinderen in het weeshuis 
liggen haar na aan het hart. Tijdens 
haar werk op een bank in Nederland   

Trijntje met twee van Kotbs pupillen 

heeft zij een actie georganiseerd om 
speelgoed, knuffels of kinderkleding 
in te zamelen voor haar weeskinde-
renOok werd met haar medewerking 
een PR-filmpje gemaakt o.a. t.b.v. het 
werk van de Stichting Teje. Het be-
stuur van de Stichting is bijzonder 
ingenomen met Trijntjes intermediai-
re functies in Cairo! 

Wat extra aandacht aan deze vrouw is 
dan ook wel op zijn plaats!  

W EESHUIS VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN IN CAIRO 

Een geheugensteuntje:  

In oktober 2005 heeft Stichting Teje 
de eerste donatie over gemaakt voor 
de realisatie van een Gehandicapten 
Weeshuis in Saieda Zaynab in dezelf-
de sloppenwijk waar het door ons 
geadopteerde tehuis voor daklozen 
o.l.v. Mr. Kotb staat.  

De grond voor het nieuwe tehuis, is 
geschonken door een parlementslid 
opgegroeid in de buurt van het wees-
huis.  Het idee is ont -staan door 
enkele gehandicapte kinderen die 
liefdevol opgenomen zijn in Kotbs 
tehuis. Voor deze kinderen is er in de 
wijde omtrek geen opvang of scho-
ling aanwezig. Met het Weeshuis 
voor  gehandicapten willen Kotb en 
de zijnen een toekomst bieden aan 

voor  gehandicapten willen Kotb en 
de zijnen een toekomst bieden aan 
met name dove, blinde, stomme en 
doofstomme kinderen. Dit kan zijn 
door middel van dag en/of  nachtop-
vang.   

Inmiddels is  het drie verdiepingen 
hoge gebouw gerealiseerd met de 
hulp van de Stichting Teje. Aan onze 
oproep de stichting te steunen bij de 
acties voor inrichting en afwerking 
van het gebouw, heeft RABO- 
BANK RIJSSEN-ENTER gehoor 
gegeven.  

Die heeft voor dit doel een forse bij-
drage van  3000.- weten los te peu-
teren bij Rabobank Foundation Sha-
re4more. 

Met deze donatie kunnen Mr. Kotb en 
zijn staf het tehuis zo gauw mogelijk 
gereed maken voor in gebruikname. 

Dat een commerciële instelling als de 
Rabobank ook oog heeft voor de noden 
van de armsten onder de armen moge 
hieruit blijken!  

Bedankt namens al die kinderen die op 
deze manier toch een sprankje levens-
vreugde gegeven kan worden. 

VERZOEK  TRUUS  KLEIJBURG 

Ik heb een verzoek aan jullie. Op dit mo-
ment ligt er een jongetje , Ahmen Khaled 
van 1½ jaar in het ziekenhuis. Zijn moe- 
der heeft al een paar kin- deren ,maar 
alleen meis- jes, want de jongetjes over-
lijden  direkt of enke- le maanden na de 
geboorte.... De ouders zijn  neef en nicht 
van elkaar, voila! Al ongeveer een jaar 
pro- beer ik samen met een kinderarts er 
achter te komen wat er steeds fout gaat, 
genetisch en erfelijk voor jongetjes weten 
we al lange tijd. Maar wat? 

Nu is een endocrinologe ermee bezig en 
denken we aan een metabolische (stof- 
wisselings) ziekte. Er moeten veel onder-
zoeken worden gedaan en hij valt daarbij 
ook nog met kilo's tegelijk af We zijn 
best bezorgd.... 

Al deze onderzoeken kosten veel 
geld ,omdat ze zo specifiek zijn. Daarom 
wil ik vragen of jullie me alsjeblieft finan-
cieel willen helpen .. 

Ook al is dit incidentele hulp, natuurlijk 
helpen we ,Truus!      

Wilt u ons steunen?  

donateur? 0547-385535  

gift? 14.54.54.975 t.n.v. Stichting  
Teje  

informatie? www.stichtingteje.nl  

            info@stichtingteje.nl

http://www.stichtingteje.nl

