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Onze film De stank van de armoede is toegevoegd 

Uit het verslag van het bezoek van Mathilde en Renate aan Egypte, eind oktober 2007 

We hebben een aantal markante punten uit de reis van Mathilde en Renate in onze Nieuws-
brieven opgenomen. Omdat het totale verslag in één keer te veel ruimte zou vragen, is het ver-
spreid over een drietal Nieuwsbrieven. Hieronder het laatste deel. Met dank aan de verslagge-
vers!   

BEZOEK AAN HET BABY WASH PROGRAMM IN DE WIJK HARAM 

n samenwerking met een arts en onder leiding van Caritas-nonnetjes wordt aan moeders 
informatie gegeven over hygiëne bij baby's. Er zijn 4 ochtenden per week waarop het Ba-
by Wash Programm (BWP) draait; per ochtend verzorgd door vrijwilligers van een andere 

nationaliteit. De donderdagmorgen is voor de Nederlandse vrijwilligers. Van heinde en verre 
komen dan zo'n 20, vaak zeer jonge moedertjes met hun baby's naar Haram in zuid-Cairo om 
de baby's te laten wegen, wassen en onderzoeken.  Naast consultatiebureau/kliniek is er een 
schooltje waar de kinderen onderwijs kunnen krijgen  en een ruimte waar de moeders kunnen 
leren naaien en breien. Ook lezen en schrijven en ervaringen uitwisselen staan op het pro-
gramma. Kortom een opvangcentrum dat probeert de bevolking op een niveau te brengen 
waarin op meer verantwoordelijke wijze met de kinderen wordt omgegaan en ze leert beter in 
haar levensonderhoud te voorzien. Dit laatste is natuurlijk het uiteindelijke doel van het project! 
De kosten verbonden aan de verzorging door de Nederlandse vrijwilligers, worden door de 
Stichting Teje gedragen.  

Mathilde en Renate vertellen verder: 

De vermoeidheid slaat toe. Een Egyptische vrouw vertelde ons dat de Egyptenaren maar 
een ding per dag doen. Nou wij doen er hier soms vier en dat merken we. Het je verplaat-
sen in de taxi s, lang onderweg zijn, 36 graden hitte en de vele indrukken zorgen, dat we 
het gevoel hebben dat er niet veel meer bij kan. Maar goed, vandaag gaan we naar het 
baby-wash-project.  

Het verkeer zit ons voor een keer mee en we naderen een gebouw dat wordt omringd met 
groene bomen. Nou denk je, groen, bomen? Nou alles in Cairo is grauw en grijs, dus de 
minste begroeiing geeft al sfeer en uitstraling. Eigenlijk vinden we in ons leven zoveel din-
gen vanzelfsprekend. We hebben tuinen die lekker ruiken en plantsoentjes waar de kinde-
ren kunnen spelen. Hier hebben de kinderen geluk als ze een dakterras hebben, anders 
spelen ze in de vervuilde straten. Maar goed: het baby-wash-project. Dit project heeft als 
doel moeders, in onze ogen vaak zelf nog 
kinderen, te helpen met het verzorgen van 
hun kindje. De baby s worden gewassen, 
gewogen, onderzocht. Een soort consulta-
tiebureau dus. Als we binnenkomen, lopen 
we in een witte, steriele ruimte. Er worden 
een aantal  baby s gewassen en er staan 
ongeveer tien moeders te wachten. We wor-
den hartelijk ontvangen door Mona. Zij heeft 
de supervisie over dit project. Er zijn op dat 
moment drie vrijwilligers aan het werk, twee 
Nederlandse en een Belgische. De dames 
wonen in Cairo en willen iets betekenen 
voor de bevolking van de stad.  

Fijn weer even gewoon Nederlands te kunnen praten, zonder dat iemand alles moet verta-
len. We zitten even tussen de wachtende moeders.  

Iedere moeder mag vier keer komen. Bij elk bezoek ont-
vangen ze iets: een rompertje, sokjes, verzorgingspro-
ducten en een dekentje. Van hen wordt geëist, dat ze 
een beroep leren, zodat ze in eigen onderhoud kunnen 
voorzien. Natuurlijk komen er ook baby s binnen die on-
dervoed zijn of iets mankeren. Deze kinderen krijgen 
dan speciale zorg en begeleiding. Wat goed te zien dat 
mede door de steun van Caritas en de Stichting Teje 
zoveel moeders en baby s worden geholpen. We stap-
pen met een prettig gevoel de taxi in. Dit doet je je ver-
moeidheid vergeten!          

               Renate en Mathilde  
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Hoe moet ik mijn baby verzorgen?! 

Mathilde en Renate op bezoek 

http://www.stichtingteje.nl


ONZE DAPPERE OSAMA 

U kent hem vast nog wel, onze Osa-
ma, een jongen van 15 jaar met een 
ernstige spierziekte die hem geen 
lang leven zal gunnen.  

Osama heeft pas examen gedaan en 
is met vlag en wimpel geslaagd met 
een score van 92%! Hij wil nu een 
universitaire opleiding volgen. Osa-
ma en zijn familie danken hartelijk 
voor de ondersteuning door zijn wel-
doeners. Wat een doorzettingsver-
mogen en wat een moed. Geweldig 
en tegelijkertijd intriest! 

ACTIE BASISSCHOOL                   
DE ROERGANGER

 

Dit jaar hebben de kinderen van 
basisschool de Roerganger te Enter 
geld ingezameld voor  de stichting 
TEJE.   

Niet alleen waren we onder de in-
druk van het bedrag  ( 1000.-),   
maar vooral  van het enthousiasme 
en de betrokkenheid van de kinde-
ren! Begin dit jaar zijn de kinderen 
al begonnen elke maandag tijdens de 
weekopening een klein bedrag mee 
te nemen..Tijdens een van deze 
weekopeningen kregen wij de gele-
genheid onze stichting te presente-
ren. Alle kinderen hadden zich ver-
zameld in de hal. Tijdens de week-
opening kwam heel toepasselijk ie-
dere keer de tekst naar  voren als je 
iets voor een ander doet, dan word 
je daar heel blij van .Wij hebben 
onze film vertoond; de beelden 
maakten veel indruk op de kinderen. 
Trots waren we dat we konden ver-
tellen dat het ingezamelde bedrag 
gebruikt wordt  voor het opknappen 
van een medische post in El Maris 
zodat ook de allerarmsten een goede 
verzorging krijgen. 
Leerkrachten en kinderen van basis-
school de Roerganger,nogmaals har-
telijk dank voor het enthousiasme de  
betrokkenheid en financiële onder-
steuning!   

NIEUW  PROJECT!  

WOON-, WERK- EN OPLEIDINGS-
CENTRUM (WWOC) BIJ LUXOR  

Zoals u weet is het doel van de 
Stichting Teje  steeds om zo veel 
mogelijk projecten te steunen die 
structureel iets betekenen voor de 
minstbedeelden in Egypte.   

Zo is father Abuna Mounier in de 

buurt van Luxor met een project bezig 
dat structureel een essentiële bijdrage 
moet leveren aan de maatschappelijke 
opbouw van de omgeving. Hij heeft het 
plan opgevat in de buurt van Luxor (kan  
nu nog, de stad Luxor komt steeds dich-
terbij!) een woon-, werk- en opleidings-
centrum te realiseren (wwoc) voor 
weeskinderen ouder dan 18 jaar, d.w.z. 
voor wezen die moeten leren op eigen 
benen te staan en een beroep moeten 
leren waarmee ze voor zichzelf een be-
staan kunnen opbouwen. Hij denkt daar-
bij aan een multifunctioneel centrum 
waarin ondergebracht zijn: 

Ateliers waarin jongelui een beroep 
kunnen leren/uitoefenen.  

Drie etages met appartementjes waar 
de jongelui wonen die de anderen bege-
leiden tijdens hun opleiding.  
Om goede en verantwoordelijke mensen 
te krijgen voor de ateliers moeten de 
toekomstige  instructeurs goed opge-
leid zijn op de werkplek zelf of op werk-
plekken in de grote steden. Verder moet 
er alles aan gedaan worden om ze te 
beschermen; immers als ze van andere 
dorpen komen en s nachts niet blijven, 
dan zijn ze verplicht om terug te keren 
naar hun families en hun ellende.  
Deze instructeurs zijn zelf wees en 
men kent ze vanaf dat ze klein waren. Ze 
worden goed opgeleid en zijn volgens 
de leiding in staat andere, jongere 
weeskinderen goed op  te leiden.  De 
leiding is verder verzekerd van hun  
permanente aanwezigheid en dat is na-
tuurlijk in het belang van onderhoud, 
bewaking en bescherming van de ate-
liers. 
De kosten 
LE 342.000 dat is  40.236,- 

D.m.v. acties wil de Stichting helpen dit  
ambitieuze project van de grond te krij-
gen!                                                                

U helpt ons toch? 

DE RAMP BIJ MUKHATTEM               
The Manshiet Nasser rockslide            

U hebt ongetwijfeld gehoord , dat in de 
buurt van Mukhattem een enorm rots-
blok, waaronder mensen huisjes en an-
dere onderkomens hadden gebouwd, is 
losgeraakt en naar beneden gestort. 

.NIEUWE WEBSITE 

Onze nieuwe website ziet er fraai uit, al 
zeggen we het zelf. Hij is met liefde en 
gratis gemaakt door  
Rob Kerkhof. Mocht 
u belangstelling heb-
ben voor het werk 
van deze webdesigner uit Enter, kijk 
dan op zijn website 
www.enter-website.nl

of bel hem:                                                      
0547- 38 1196 / 06 4637 2903    

GULLE GEVERS 
Dank aan alle gulle gevers die er 
steeds maar weer voor zorgen, dat wij 
onze projecten in Egypte kunnen blij-
ven steunen! 

Wilt ook u ons steunen? 

   donateur?  0547-385535 

   gift?  14.54.54.975 t.n.v.                                                                                                           

  

Stichting Teje 

   informatie?  www.stichtingteje.nl 

Truus mailt over 30 doden en vele ver-
misten. Over de gewonden is dan nog 
niets gezegd! De foto s kunnen ons de 
verschrikking alleen maar doen vermoe-
den! Zij spreken voor zich. 

De reddingswerkers, mailt Truus, zijn met 
honden onder het puin aan het zoeken 
naar slachtoffers. Verder:  De corruptie 
viert hoogtij...Over de ruggen van de ar-
me getraumatiseerde mensen. Ik loop te 
trillen op mijn benen van het onrecht dat 
hier plaatsvindt...  

We weten dat de zusters van moeder The-
resa alle hulp bieden die ze kunnen geven. 
Omdat we er zeker van willen zijn, dat 
ons geld in goede handen komt en ook 
daadwerkelijk ingezet wordt voor de hulp 
aan de slachtoffers, hebben we een bedrag 
overgemaakt naar Truus die dat doorsluist  
naar de zusters!  

In onze volgende brief leest u o.a. meer 
over het röntgenapparaat geschonken 
aan het project van Abuna George, de 
vorderingen in El Maris en ons nieuwe 
project. 

http://www.enter-website.nl
http://www.stichtingteje.nl

