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De ferryboat gaat in
de vaart , Joepie!!!
Met dit zinnetje opende

Truus Kleijburg haar mail
van 17 mei.
U weet toch nog, Nage'edDekk, een plaatsje van
4000 inwoners op de
oostoever van de Nijl,
zo'n 280 km ten zuiden
van Cairo en ongeveer 30
km van Minia, de hoofdstad van de provincie
Minia. Een veerboot zou
niet alleen het gaan van
meisjes naar het voortgezet onderwijs en eventueel hoger onderwijs
bevorderen, maar ook van
groot economisch belang
zijn.
Een groot voordeel heeft
de veerboot ook voor het
snellere vervoer van zieken, gehandicapten, zwangere vrouwen naar
het ziekenhuis in Abou
Qoqas of naar Minia.

website: www.stichtingteje.freeler.nl ; e-mail: stichtingteje@freeler.nl
Eindelijk is de boot dan
klaar om in de vaart te
gaan. Een pracht exemplaar zoals je op bijgaande

\foto s kunt zien.
De boot heeft een beneden
en een bovendek: het
benedendek is geschikt
gemaakt voor rolstoelers,auto's en ziekenambulances, voor kleine pick ups (agrarisch vervoer
zoals groenten en fruit die
in het dorpje geteeld
worden en voor de ver-

koop naar de overkant
moeten).
Het bovendek zal alleen
voor voetgangers zijn. (Op
het benedendek is de trap
omhoog te zien! )
Op de foto rechts komt
duidelijk de enorme
breedte van de Nijl in
beeld.
Tot nu ging al het vervoer
van producten, van volwassenen,
schoolkinderen, zieken en overledenen (!) per roeiboot!
Met een beetje harde wind
werd er dus niet geroeid!
De boot zal voortgestuwd
worden door een zescylinder motor.
De boot is nog niet in
gebruik op dit moment: op
de oever moeten nog
aanmeerplaatsen gerealiseerd worden en er moet
nog een voorziening komen om de ferry ook voor
auto's toegankelijk te
maken.

Truus mailde in november: Met veel verdriet in
mijn hart moet ik vertellen, dat het voor
Osama, de jongen van 16
jaar met spierdystrofie ,
niet meer mogelijk is om
van de boot gebruik te
gaan maken ... Hij zal de
ferry gaan dopen ( hij
weet nog van niets..) en
we zullen daarbij aan de
mensen van het dorp
vertellen , dat hij de
eigenlijke
aanzet
is
geweest om deze ferry te
realiseren met jullie enorme financiële input! Ik
krijg nu al kippenvel als ik
daaraan denk....Hij zal de
laatste jaren van zijn
leven (volgens de prog nose , nog 4 jaar) een
geëerde inwoner van het
dorpje zijn !!!!Dat hebben
we dan nog wel voor hem
kunnen doen!!
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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