WOON-WERK– EN OPLEIDINGSCENTRUM BIJ

VERVOLG OSAMA

Na twee avonden met spannende wedstrijden was het woensdagavond 30 december tijd voor de finales in sporthal
“De Zomp”. Op het scherpst van de snede werd gestreden om de 1e prijs. Tijdens dit gebeuren werd de opbrengst van
het toernooi aan de penningmeester van
Stichting Teje overhandigd.

LUXOR (4)

Het project van Abuna Mounier. Abuna mailde een brief n.a.v. de steun die
hij ontvangt van de Stichting Teje. Een
verkorte weergave daarvan:
Beste vrienden en weldoeners,
Kerst dit jaar geeft ons redenen tot juichen. Gisteren kregen we toestemming
van het leger om ons werk voort te zetten. Dit kostte ons 9000 LE. Morgen
gaan we 22.000 LE betalen voor het
verkrijgen van water en elektriciteit. Er
zal geprobeerd worden een aannemer te
krijgen met een jongere die het werk
voortzet en duizend andere dingen zal
doen die duizend andere financieringen
vragen. Het groene licht is gegeven. God
zij dank. De timmerwerkplaats voor de
meubels komt er aan! Die kunnen we
handhaven als de brandweer er mee akkoord gaat. Het atelier voor de meisjes,
boven dat van de jongens, is klaar. Moet
nog gemeubileerd worden. Op zij van dit
atelier, de kapel van de jongeren. Ook
die is klaar. Het altaar ontbreek nog; dat
moeten de jongelui zelf maken in houtsnijwerk. De werkplaats voor het houtsnijwerk functioneert al langere tijd,
omdat daarvoor geen grote machines
nodig zijn. Het aantal kinderen neemt
toe; van 22 naar 30. Slechts 2 kinderen
voor Don Bosco, want daar moet je goed
zijn in wiskunde; 5 gaan naar Hurgada
op de hotelschool. Elk van deze 7 kinderen kost ons 5000 LE, maar ze geven ons
en het hoofd van de school grote voldoening. We proberen enkele koks op te
leiden om die vervolgens naar hotels te
sturen. Voor de eerste keer bereiden we
voor de kinderen van de drie dorpen een
mooi feest voor op 25 december. Jullie
bijdrage aan elk van hen is groot! Moge
de Heer jullie zegenen, want het is voor
Hem dat jullie dit alles doen. Wij, ikzelf
en de jonge leiders en de kinderen bedanken al degenen die ons in staat stellen, dank zij hun genereuze inzet, het
werk van de Heer voort te zetten bij het
dienstbaar zijn aan zijn armen.
Mounir Khouzam sj.

KINDEREN VOOR KINDEREN IN
EGYPTE
Zo’n tien kinderen van de Mariaschool
en de Wegwijzer te Enter hebben in de
herfstvakantie koekjes gebakken en
deze verkocht t.b.v. het werk van Teje. Opbrengst € 40.-!!! Nikki, Floor,
Merel, Roos, Loes, Lotte, Anne, Else,
Willianne en Wout, bedankt.

ZAALVOETBALTOERNOOI T.B.V. TEJE

Osama tussen zijn vader en broer.

€ 1750.- kwam zo beschikbaar voor haar
projecten in Egypte. Bedankt organisatie
van dit toernooi!

Truus mailt:
Zijn gezondheid
Met Osama gaat het niet zo goed; hij
heeft ademhalingsproblemen. De borstkas groeit naar binnen in een draaiende
beweging. Ze zijn al naar 4 doktoren
geweest. Ik ga er volgend weekend heen
om te zien wat we kunnen doen.
Toen ik daar was vertelde zijn moeder
dat het steeds slechter ging dat hij bijna
niets meer at of dronk. Toen ik Osama
ernaar vroeg zei hij dat hij nu constant
pijn op een plek in zijn keel heeft.
De dokter onderzocht hem en zei dat het
2 dingen zouden kunnen zijn: een vergroeiing van het bot of spierzwakte. Zijn
lichaam is onbeschrijfelijk mager, verzwakt en vergroeid..
Zijn studie
Op 1 vak na geslaagd voor de examens
van afgelopen periode. Hij mag dit vak
(Arabisch) herkansen. Hij is 8x naar de
universiteit geweest .De laatste dag kreeg
zijn vader de opname apparatuur mee
naar huis met de mededeling dat de leraren/professoren daar volgend collegejaar
geen tijd meer voor hadden!!! De docent
zou zorgen dat Osama wel zou slagen;
ze moesten zich daarover maar geen zorgen maken; de docent zou dat 'regelen'...... Ik ben daar erg boos over; het
getuigt niet van respect voor deze intelligente jongen! De dozen met de apparatuur staan nu doelloos hier; bij mijn volgend bezoek aan Nederland neem ik ze
mee. Voordat ik naar Osama toeging, heb
ik in Cairo een cursus Frans met 2 boeken, 4 cassettebandjes en een walkman
gekocht. Hij kan dan thuis studeren en
met de opgedane kennis 2x per maand
(als dat nog gaat lukken) naar de universiteit. Hij kan weer examen doen in januari.
Truus

Harold Heering ontvangt de cheque
uit handen van de organisatie

VRIENDEN VAN STICHTING TEJE
Een echtpaar dat de stichting een warm
hart toedraagt, heeft een jaar lang met
verjaardagen en andere feestelijkheden
gevraagd aan vrienden geen cadeaus te
geven maar in plaats daarvan geld voor
het goede doel. Ook heeft het paar allerlei activiteiten darvoor ontplooit.
Op oudejaarsavond werd de hamer gehanteerd om de twee spaarpotten waarin
het geld gedeponeerd was open te breken……..Opbrengst € 1900.-!!!

BIJDRAGE PUZZELKRANT
De redactie van de puzzelkrant maakte in
juli een bedrag over van € 431.- t.b.v. de
Stichting Teje. Ontzettend bedankt voor
deze zeer welkome bijdrage!

Scherven brengen in dit geval veel geluk!

MUSICAL
2010
Jrg. 8, nummer 1

JOZEF EN DE DUIZENDKLEURIGE JAS
T.B.V.

STICHTING TEJE

De geschiedenis van Jozef, zoon van
Jacob, die door zijn jaloerse broers verkocht wordt aan slavenhandelaars. Hij
komt in Egypte terecht en wordt door
zijn wijsheid de belangrijkste raadsman
van de farao. Een kleurrijk en lang verhaal uit de bijbel. De musical over dit
verhaal is beknopter, maar net zo kleurrijk! Elk lied heeft een eigen karakter.
De uitvoeringen van deze musical door
Ootmusica uit Ootmarsum met een drietal uitgelezen solisten in 2002 en 2005 hadden zoveel
succes dat er steeds opnieuw werd gevraagd om hem nog eens uit te voeren. In oktober 2009 was
het dan weer zo ver. Vier avonden lang een volle kerk!
Vanwege de bemoeienissen van de Stichting Teje rond regie, kleding, decor, grime is door Ootmusica aangeboden om de musical nog eens ten gehore te brengen t.b.v. het werk van de Stichting Teje en wel in de rk kerk van St. Antonius Abt te Enter.
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart a.s. staat dit te gebeuren. Noteert u alvast de data!!. Deze
uitvoering mag u absoluut niet missen!! Kaarten vanaf medio januari à € 10.- verkrijgbaar te
Enter bij VVV kantoor; boekhandel Bruna en textielhuis Velten (De Broeze).
KERSTMARKTEN

Nieuws uit/over
Egypte

STICHTING TEJE

Enter
Dankzij de hulp van 20 vrijwilligsters zijn er
prachtige kerststukjes gemaakt bij Lammertink schilderwerken die de ruimte gratis beschikbaar stelde. Onze oprechte dank! Zeker
10 vrijwiligsters/vrijwilligers hielpen mee met

Nijverdal
Marianne Bakx bood allerlei spullen aan waarvan de opbrengst ten goede komt aan de projecten in Egypte.
Bornerbroek
Sophie Holtkamp stond op de kerstmarkt in
Bornerbroek en verkocht samen met haar
vriendinnetje allerlei kleine kerstpresentjes: de
opbrengst voor het werk van de Stichting Teje!

Ook al was het koud… ze hadden er zichtbaar plezier
in!

de opbouw van de stand en de verkoop
van kerststukjes; kerstartikelen geschonken
door het Brandputje, en restanten speelgoed
geschonken door de RK voetbalvereniging
S.V.Enter. Veel dank! De opbrengst na aftrek
van de gemaakte kosten ruim € 2000.-!
Nogal wat mensen hebben ons een enveloppe
overhandigd met contant geld bedoeld voor
onze projecten. Ene heer Thoma stelde 2
prachtige door hem zelf gemaakte houten
werkstukken beschikbaar. Geweldig. Twee
van onze verkopers hebben al aangekondigd
voor de kerstmarkt van volgend jaar allerlei
activiteiten te gaan ontplooien!

Is het geen plaatje?!

Zenderen
Schilderen voor kinderen uit Egypte zo kopte
de Bornse Courant. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 maakten een schilderij o.l.v. een
bestuurslid van de Stichting Teje.
De werkstukken worden op de kerstmarkt
verkocht en de opbrengst ervan komt ten goede aan de projecten van de Stichting in Egypte. Op zondag 13 december stonden de kinderen van de Stephanusschool met een kraam op
de kerstmarkt van Zenderen. € 380.– hebben
ze verdiend met hun werk voor hun leeftijdgenootjes in dat verre Egypte. Geweldig!

