
DE BESTE WENSEN 

Elk jaar opnieuw wensen we rond de jaar-

wisseling elkaar het allerbeste toe. Dat is 

een goed gebruik waarbij we ons graag 

aansluiten. 

BEZOEK FR. MAGDI EN MR. AYMAN         

OP 17-10-2012 

In oktober 2012 kwamen father Magdi 
en meneer Ayman naar Enter.          
Ze waren bezig met het brengen van 
een bezoek aan een aantal plaatsen in 
Nederland en andere landen die de 
door hen begeleide projecten steu- 
nen. De projecten waarbij zij be-
trokken zijn vallen alle onder de super-
visie van de stichting “Key of Life”.    
Dit is een stichting die werkt in de 
steden en dorpen van het gouverne-
ment Qena. Zij leidt ontwikkelingscen-
tra in Armant el Maris, Armant el Heit 
en Armant el Wabourat. Haar doel is 
dienstbaar zijn aan mensen van Upper 
Egypt: kinderen, vrouwen en jonge 
mensen.                                                 
De vereniging vindt haar inspiratie in 
de levenswijze van de mensen en in 
hun saamhorigheid. De vereniging 
behartigt de ontwikkeling van de men-
sen, zodat ze meer open en 
onafhankelijk kunnen zijn en ze helpt  
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hen deel te nemen aan de maat-
schappelijke ontwikkelingen. Priori-
teit wordt daarbij gesteld aan de ont-
wikkeling van de kinderen, vrouwen 
en jongeren. Ze richt zich op positief 
sociale waarden en op samenwer-
king met andere verenigingen in 
overeenstemming met de Rechten 
van de Mens.  

Hiernaast het logo van de 
stichting (Key of Life Associ-
ation). 

Directeur is Gaafar William. 
De Stichting werkt in het 
gouvernement Qena, in de 
steden en dorpen Luxor, el-
Rahibat, Armant el-Hait, 
Armant el Maris, Armant el 
Wabourat.  

 

Van links naar rechts:                                             
Joke Braamhaar, Jan Oude  Middendorp, fr. Mag-
di, Mathilde Ezendam, Mr. Ayman 

VERJAARDAGSCADEAU! 

Een inwoner van Enter heeft bij gele-
genheid van zijn 75e verjaardag de 
genodigden gevraagd de waarde 
van een eventueel cadeau  te be-
stemmen voor de projecten van de  
St. Teje.                                          
De jarige heeft het prachtige bedrag 
van € 425,- kunnen overhandigen 
aan de voorzitter. 

 

Wij wensen u allen een 

goed en gezond nieuw-

jaar toe en hopen dat het 

u brengt wat u graag zou 

willen. 

We danken u namens onze 

kinderen en medewer-

kers in Egypte voor uw 

steun en  bijdragen die 

zo onontbeerlijk zijn om 

de armsten onder de ar-

men daar een beetje ge-

luk  te brengen en per-

spectief te bieden op een 

wat  menswaardiger be-

staan! 

 

Het bestuur:     

Mathilde Ezendam , Joke Braamhaar                                        
Harold Heering , Jan Oude Middendorp                                       

 

Wilt u ons steunen? 

 

 

► donateur? 0547-385535 

► gift? 14.54.54.975 t.n.v. Stichting Teje 

► informatie?  www.stichtingteje.nl 

 



KERSTACTIVITEITEN 

Eigenlijk had de kop moeten 

heten “kerstmarkt”, maar door 

omstandigheden konden we 

onze stand op de markt niet 

bemannen. Toch hebben onze 

beide dames-bestuursleden 

zich voor meer dan 100% inge-

zet voor de Stichting. Door het 

maken van kerststukjes en die 

te verkopen, brachten ze zo’n  

€ 2800,- bij elkaar! 

Met dank aan degenen die een 

of meer kerststukjes bij hen be-

stelden, is het bedrag overge-

maakt op de rekening van de 

St. Teje. 

AMBASSADRICE 

Als er iemand bij onze Stichting 
betrokken is, dan is het Truus 
Morsink. Zo heeft ze voor de 
kleuters van onze projecten  
schortjes genaaid, die gebruikt 
kunnen worden bij knutselacti-
viteiten.                                    
Ook zamelde ze schoudertas-
sen in en voorzag ze van een 
leuke kinderlijke print. Truus 
voelt zich zeer betrokken en 
draagt haar waardering voor 
het werk van de Stichting Teje 
overal uit. Mensen als Truus 
zijn voor ons werk in Egypte 
van het grootste belang! 

KINDEREN VOOR KINDEREN...                                        

Dit moeten we toch echt even 
melden: twee kinderen, Anne 
Voortman en Iris Getkate heb-
ben in de  vakantie middels een 
activiteit € 7.- voor Teje ver-
diend.  Vermeldenswaard, want 
deze dames zijn op hun manier 
vaker actief voor de kinderen in 
Egypte. 

BEDANKT! 

Alle gulle gevers die rond de 
kerst een envelop met inhoud 
in de bus gooiden bij de voorzit-
ter, de mensen die een donatie 
stortten op onze rekening, de 
familie die na een kerstwork-
shop bloemschikken zomaar 

een bedrag van € 300.– schonk! 
Alle bekende en anonieme ge-
vers, van harte bedankt namens 
al die arme kinderen, die onze 
hulp zo hard nodig hebben om 
een wat menswaardiger bestaan 
te kunnen opbouwen. 

 

HOE IS HET MET                               

ONZE PROJECTEN? 

Bij hun bezoek aan Enter kwa-
men pater Magdi en de heer Ay-
man mede verslag uitbrengen 
over de voortgang van onze pro-
jecten. 
 
Opvang gehandicapten 
Tien tot vijftien kinderen worden 
inmiddels opgevangen en bege-
leid in ons tehuis in Armant.  
Doofstomme kinderen in eerste 
instantie, omdat in Cairo een op-
leiding bestaat specifiek voor 
begeleiding van deze handicap. 
Meisjes uit Armant worden ge-
traind om te leren omgaan met 
deze doofstomme gehandicap-
ten. De in Armant gestarte op-
vang doet het voortreffelijk. De 
kinderen komen elke dag naar 
Armant. Sommigen hebben ook 
thuis nog begeleiding nodig. Op 
een bankrekening is geld be-
schikbaar om die extra  begelei-
ding te financieren. 
Magdi vertelt dat drie NGO’s 
(Non Governamental Organizati-
ons), twee christelijke en een 
andere, zich bezig houden met 
de verzorging van de gehandi-
capten. Hij hoopt en verwacht 
dat de niet-christelijke partners 
zich gaan bekommeren om de 
andere, geestelijk en lichamelijk 
gehandicapten. Twee à drie pro-
cent van de kinderen, zo vertelt 
hij, is gehandicapt, vooral op het 
platteland. Oorzaak van dit hoge 
percentage is de inteelt! 
 

Het consultatiebureau? 
Gehandicapte kinderen worden vaak 
gemeden, verstoten en als een schande 
voor de familie gezien. Bij huisbe- 
zoeken worden dan ook de meest 
ernstige gevallen van verwaarlozing 
aangetroffen. Voor het merendeel van 
deze kinderen is nog nooit een dokter 
geconsulteerd. 

Armant el Hait en el Maris be-
schikken over klinieken waar-
naar kinderen verwezen worden 
als er iets aan de hand is. 
Een keer per jaar krijgen de kin-
deren een soort medische 
“check up” waarbij ze eventueel 
doorverwezen kunnen worden. 
Oorzaak van ziektes bij kinderen 
is heel vaak ondervoeding. 
De onderzoekruimte in ons te-
huis die als consultatiebureau 
zal moeten fungeren, kan en 
moet wat uitrusting betreft nog 
sterk verbeterd worden. Daar 
wordt aan gewerkt. 

 

Vervoer 
Het busje, nodig voor het ver-
voer van de gehandicapte kin-
deren van en naar huis, is nog 
niet aangeschaft. Hoewel het 
geld ervoor wel beschikbaar is, 
is nog geen geschikte bus ge-
vonden. 

 

Onderwijs (El Maris) 
Het reguliere onderwijs is uitge-
sproken slecht, vertelt Magdi, en 
wordt ondanks de leerplicht niet 
of nauwelijks bezocht. Gevolg: 
het analfabetisme is schrikba-
rend groot! In ons tehuis wordt 
daarom van 16.00u tot 21.00u 
‘avondschool’ verzorgd. Als er 
geld voor is wordt ook een maal-
tijd verstrekt. 
In het algemeen liet de staat dit 
soort activiteiten toe (!) als het 
maar geen geld kostte. Gelukkig 
is inmiddels is onze opleiding 
erkend! Voor de kleintjes zijn er 
3 kleuterscholen opgericht. 

 

 


