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Egypte wordt niet
vergeten!!
Mensen uit Apeldoorn die
Egypte een warm hart toedragen mailen:
Even een aankondiging
van een gift van de basis gemeente, Apeldoorn.
We hebben daar weer
e.e.a. verteld over jullie
projecten en toen is er
248,49 opgehaald voor
het nieuwe project van
Mr. Kotb. Dit wordt aan
de stichting overgemaakt.
We zien in jullie nieuwsbrief wel weer de vorderingen.

Stichting Teje en
muziek!
Ja, wat heeft de Stichting
met muziek van doen.
Veel, zou je zeggen als je
hoort hoeveel geld er door
muziek op rekening van
de Stichting wordt gestort!
Op de eerste plaats is daar
de musical Jozef en de
duizendkleuren jas op
gevoerd in de NH Kerk te
Ootmarsum. De kleding
voor de musical werd
gehuurd van de Stichting
Teje en Mathilde, onze
voorzitter verzorgde de
regie. De collecte gehou den aan het eind van de
musical bracht het mooie
bedrag van 1200.- op, de
huur van de kleding en
decorstukken niet meegerekend!

website: www.stichtingteje.freeler.nl ; e-mail: stichtingteje@freeler.nl

Actie Enter geeft
de 5 de vijf! een
groots succes!!!
Vijf afzonderlijke stichtingen, ieder met zijn
eigen
goede
doelen
hebben de handen ineen
geslagen om een gezamenlijke actie te ondernemen tot steun van de
belangen van hun doelen.
De deelnemende stichtin gen zijn:
1.Project Brazilie, 2.OostEuropa Enter / Rijssen /
Wierden, 3. Marent Nurse
ry School (Gambia),
4. Stichting Teje (Egypte),
5. gaststichtingen Sudan /
Polen
De actie die we in onze
vorige Nieuwsbrief reeds
aankondigden, is inmiddels voorbij. Weken van
enorme drukte, vooral ook
voor onze voorzitter die
tevens voorzitter van de
actie was, liggen achter
ons. Veel is er gebeurd.
Op vrijdag 11 november
werd gestart met een
liefdadigheidsavond tij dens welke een grote
veiling werd gehouden
van kunstwerken, grotendeels vervaardigd door
Enternaren, en andere
waardevolle objecten. De
eerste trekking van een
grote
verloting
werd
gehouden: de 1e prijs, een
scooter, werd door de
winnaar onmiddellijk ter

verkoop bij opbod aangeboden voor de veiling!
De avond werd verder
opgeluisterd door prof. Dr.
Anne van der Meiden,
Tessa Boomkamp en de
Dixi Band. Ook burgemeester
Kobes
van
Wierden was aanwezig.
Op zaterdag 12 november
waren op de markt er
allerlei activiteiten voor
kinderen, zoals kinderschminken, springkussen,
rad van Avontuur, oliebollenverkoop,
ballonnenwedstrijd enz.
Om 19.00u werd in de rk
kerk te Enter een mooie,
waardige en stemmige
oecumenische viering gehouden om Gods zegen te
vragen voor het welslagen
van de actie- week t.b.v. 5
goede doelen.
Op woensdag 16 november hielden de basis scholen van Enter een
sponsorloop t.b.v. de
Stichting. Opbrengst: ruim
6500.-!
De grote slotavond op
zaterdag 19 november
werd verzorgd door vele
Enterse artiesten uit verleden en heden. De 2e
trekking van de verloting
werd gehouden waarbij de
hoofdprijs, een Ford KA
viel. Tevens werd op
ludieke wijze de totale
opbrengst van de actieweek bekend gemaakt:
netto
53000.-!! En dat
alles door een klein dorpje

als Enter! Met recht een
groots succes: groots door
de opbrengst, groots door
de geweldige inzet van
zovele Enternaren die hun
met minder bedeelde medemensen in de rest van
de wereld niet vergeten!

Ons nieuwe project
in Cairo
Kotb ontdekte dat er in
heel Cairo nauwelijks tot
geen voorzieningen zijn
voor gehandicapte kinde ren.
En dat terwijl er veel arme
ouders zijn die geen goede
mogelijkheden of kennis
hebben voor de begeleiding van hun gehandicapte
kind. De planning is dan
ook een nieuw gebouw
met zowel dagopvang als
dag- en nachtopvang voor
gehandicapte kinderen.
Verder kunnen deze kinderen in eigen huis door
specialisten begeleid worden en een opleiding volgen al naar gelang hun
mogelijkheden.
De Stichting Teje helpt!
Een volgende keer kunnen
we wellicht meer vertellen!
Wilt u ons steunen?
* donateur? (0547-382766)
* gift? 14.54.54.975 t.n.v.
de stichting Teje
* informatie?
www.stichtingteje.freeler.nl
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