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TOESTAND IN EGYPTE SPANNEND! 
Op 22 november een mailtje  van pater Frans                  

Berkemeijer: 

Hartelijk dank voor jullie intens meeleven met 

Egypte; we maken moeilijke tijden door, van-

daag is er weer een hele grote demonstratie 

gepland tegen het leger. Jongeren die ik goed 

ken doen daar aan mee. Ik hoop dat hun offers 

tot het geven van hun leven toe, niet tevergeefs 

zullen zijn. We weten echt niet hoe we hier 

uitkomen; het leger is misschien nog veel er-

ger dan de politie van Mubarak. Echter de 

edelmoedigheid van de jeugd zal zeker niet 
verloren gaan! Toch hoop ik dat we geen jon-

geren in deze strijd verliezen. Ook hoop ik dat 

ze geen geweld zullen gebruiken, want geweld 

roept nog meer geweld op en veroorzaakt een 

helse spiraal naar beneden! 

Gisteren had ik in Alexandrië een training 

voor jongeren, terwijl er buiten ons huis de-

monstraties bezig waren. De vastberadenheid 

waarmee jongeren zich voorbereiden om pro-

fessionele leiders te worden is een hele troost 

voor mij.  

Ook in Armant ga ik samen met Gaafar  door 

met de vorming van de jeugd. Zo helpen we op 

onze manier mee aan de opbouw van het nieu-

we Egypte, waar hopelijk meer rechtvaardig-

heid zal zijn!  

  

 

 

 

ONS NIEUWE PROJECT 

In Armant bij Luxor in Egypte staat het multi-

functioneel gebouw waarin de Stichting Teje 

het nodige heeft geïnvesteerd ten behoeve van 
de straatarme bevolking daar. Het daarin op-

gestarte naaiatelier en de houtbewerkings- 

werkplaats zorgen er voor dat zowel jongens 

als meisjes weer plezier hebben in hun leven 

en kunnen werken aan hun toekomst! 

 DE BESTE WENSEN 

Elk jaar opnieuw wensen we rond de 
jaarwisseling elkaar het allerbeste 

toe. Dat is een goed gebruik waar we 

ons graag bij aansluiten. 



De foto’s geven een indruk van  het 

naaiatelier en de houtbewerkings- 

werkplaats waar de jongelui worden 

voorbereid op een waardige plaats in 

hun maatschappij. Dat de opleiding de 
volle belangstelling heeft kun je zien 

aan het aantal enthousiaste deelne-

mers! Deze twee opleidingen zijn me-

de door uw hulp en steun gerealiseerd. 

In diezelfde omgeving echter troffen 

we zeer schrijnende gevallen van ge-

handicapte kinderen aan die onder ten 

hemel schreiende omstandigheden 

moeten leven. In overleg en samen-

werking met de leiding van het tehuis 

wil de Stichting Teje een ruimte hel-
pen inrichten met voorzieningen in 

eerste instantie voor doofstomme kin-

deren. Het gebouw in Armant moet 

tevens een opvangtehuis worden voor 

deze gehandicapte kinderen en die een 

beetje perspectief bieden op een wat 

menswaardiger bestaan.  

Frans Berkemeijer en zijn team gingen 

op onderzoek uit en troffen in de om-

geving van Armant en Luxor zeer 

schrijnende gevallen van gehandicapte 

kinderen aan die onder ten hemel 

schreiende omstandigheden moeten 

leven. Truus Kleijburg mailt daarover:  

Vannacht ga ik met de trein naar 
Luxor om daar even te gaan kijken 

naar de meest urgente gehandicapte 

kinderen, die door Frans Berkemeijer 

en zijn team ontdekt zijn. Ze zijn klaar 

met hun 'ontdekkingsreis' door het  

gebied aan de overkant van de Nijl bij 

Luxor. Ze vertelden me dat alle kin-

deren een dossier hebben met gege-

vens over hun handicap. Sommige 

kinderen hebben nog nooit een dokter 

bezocht! Er is bijvoorbeeld een gehan-
dicapt kind aangetroffen, wonend met 

de familie onder een uitstekende punt 

van een rots in de woestijn.... Ik zal de 

komende dagen veel kinderen zien en 

bekijken aan welke de hoogste priori-

teit qua urgentie gegeven moet wor-

den. 

In overleg en samenwerking met de 
leiding van het tehuis wil de Stichting 

Teje een ruimte helpen inrichten met 

voorzieningen in eerste instantie voor 

doofstomme kinderen. De Stichting 

vindt dat het gebouw in Armant naast 

opleidingscentrum voor jonge mensen 

tevens opvang moet bieden aan de 

gehandicapte kinderen uit de omge-

ving; ook hun moet een beetje per-

spectief geboden worden op een wat 

menswaardiger bestaan!  

We hebben aan Frans Berkemeijer en 

Gaafar om een kostenplaatje gevraagd. 

Naast de inrichting van de ruimte, moe-

ten er ook mensen opgeleid worden om 

met de kinderen te kunnen omgaan. Ook 
zal er een busje moeten komen om de 

kinderen op te kunnen halen en weer 

thuis te kunnen brengen. 

Geraamde kosten 

Het bestuur heeft besloten om dit project 

te steunen en er voor te gaan!! Doet u 

mee?! 

 

KERSTMARKT 15 DEC. 2011 

Evenals voorgaande jaren is de Stich-

ting Teje weer aanwezig met kerst- 

en bloemstukken op de Enterse kerst-

markt. De kerstarrangementen wor-

den gemaakt door Mathilde Ezendam 

en Joke Braamhaar. De opbrengst 

komt ten goede aan ons gehandicap-

tenproject in Armant bij Luxor. 

Inmiddels zijn tachtig gevallen in de 

omgeving van Luxor gesignaleerd en 
geregistreerd. Begonnen wordt met 

de opvang en begeleiding van tien 

doofstomme kinderen. Deze kinderen 

moeten geholpen worden en opvang 

en onderdak vinden in ons tehuis in 

Armant, vinden we. De opleiding 

voor de begeleiders is reeds in gang 

gezet! Ook een busje voor het ver-

voer van de kinderen moet worden 

aangeschaft. Voor dit alles is onze 

financiële steun absoluut noodzake-
lijk. We gaan er voor! Doet u mee?!  

Met het kopen van een kerst-/

bloemstuk steunt u dit project!  Het vorig 

jaar waren de stukjes ” in no time” weg! 

Wilt u verzekerd zijn van zo’n pracht-

stuk? 

Welnu, u kunt het nu al vast bestellen!  

Bel: 381068 / 06-10558483 of mail 

mathildeezendam@hotmail.com.  

 

Natuurlijk mag u ook een bijdrage over-

maken op rekening nr.: 1454.54.975 

t.n.v.stichting Teje. 

SHIRT TOM STAMSNIJDER 

Na de ronde van Enter heeft Tom Stam-

snijder zijn Leopard Trek shirt voorzien 

van handtekening te koop aangeboden 

en de opbrengst (€ 200.-) geschonken 

aan de Stichting Teje. Tom, bedankt. 

REACTIE OP ONS AANBOD TE HELPEN  

IN ARMANT. 

Hartelijk dank voor jullie bemoedigende 

woorden. We hadden daar echt behoefte 

aan, want de situatie wordt hier met de 
dag slechter; steeds meer geweld tussen 

het leger en de jongeren voor wie de 

toekomst weinig perspectief biedt. Zelfs 

veel moslims zijn erg bang voor de isla-

mitische fundamentalisten die van deze 

onrustige situatie het meest profiteren. 

God beware dit land voor een regering à 

la Iran: een religieus getinte dictatuur is 

de ergste regeringsvorm.                                 

Frans Berkemeijer 

   busje €  16250.- 

   meubilair €    1625.- 

   training personeel €    1750.- 

   urgente gevallen 

 

€    1188.- 

   TOTAAL €   20813.- 

 

Wilt u ons steunen? 

► donateur? 0547-385535 

► gift? 14.54.54.975 t.n.v. 

 Stichting Teje 

► informatie? 

 www.stichtingteje.nl 

 info@stichtingteje.nl
  

Halverwege tussen Cairo en de grens met Su-

dan, ligt Luxor. Armant ligt daar in de buurt. 

mailto:mathildeezendam@hotmail.com

