
 
Martha en haar drieling 

 
U herinnert zich vast nog het verhaal van 
Martha uit de vorige Nieuwsbrief. Martha, 
een arme vrouw, is in verwachting van een 
drieling. Truus Kleijburg vindt dat de be-
valling in Cairo onder deskundige begelei-
ding van een specialist moet plaatsvinden.  
Een kostenpost die de ouders niet kunnen 
ophoesten en waarvoor Truus onze hulp 
inroept. Op 6-2-2014 wordt de drieling 
geboren, gezond en wel! Drie gezonde 
dochters. Inmiddels zijn de kinderen ge-
doopt. Een feestelijke gebeurtenis waar 
iedereen bij betrokken is. Een paar plaatjes 
hiervan willen wij U niet onthouden! N
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Collecte st. wereldgebeds-
dag nederland 

Ieder jaar zoekt de Stichting Nederland-
se projecten  die te maken hebben met 
het  land van hun keuze. Voor 2014 is 
dat o.a. Egypte. En u raadt het al. Na 
enig speurwerk kwamen men de Stich-
ting Teje op het spoor. Natuurlijk moest 
afgewacht worden hoeveel geld er door 
middel van collecten binnen zou ko-
men... Dat heeft echter onze stoutste 
verwachtingen overtroffen!  Maar liefst 
€ 9000.– werd op onze rekening overge-
maakt om in te zetten voor onze pro-
jecten in Egypte. Lieve gulle gevers, 
ontzettend bedankt.  

Speerpunt : Green Desert Farm! 

Weet u het nog? In 2010 maakten we 
voor het eerst melding van dit project. 
“Project Kuilvoer” zo noemden wij toen 
de activiteiten die ene Zakareya Ezz in 
Abou Qurqas en andere dorpjes in Mi-
nia ondernam om de boeren te leren 
maisplanten in zijn geheel tot veevoer te 
verwerken en te conserveren. De Stich-
ting Teje maakte het mogelijk een 
maiskneuzer  daarvoor aan te schaffen.  

Beste mensen, 

Het jaar 2014 zit er bijna op. Een jaar 
waarin de rust in Egypte voorzichtig te-
rugkeerde .We zijn er nog lang niet, maar 
een begin is gemaakt!!!! 

Gelukkig hebben we ook dit jaar onze 
activiteiten kunnen voortzetten en blijft 
ons vertrouwen in onze medemensen on-
omstotelijk aanwezig. 

2014 is het jaar waarin we vruchten 
mochten plukken van een prachtig pro-
ject waar we al enkele jaren mee bezig 
zijn. Onze secretaris zal hier in onze 
nieuwsbrief uitgebreid op terug komen. 

Namens stichting Teje en de arme bevol-
king op dit Afrikaanse continent dank ik 
U allen voor uw gulle gaven en het ver-
trouwen dat U ook dit jaar in ons stelde. 

Ik wens U een Zalig 

Kerstfeest en al het 

goede voor 2015 ! 

 

                                   Mathilde Ezendam                                                                                                              
             Voorzitter 

Exit 2014 

Actie! 

Op donderdag 11 december 

staan wij op de Enterse kerst-

markt met bloemstukken ge-

maakt door Joke Braamhaar 

en Mathilde. U kunt deze ko-

pen of een bestelling plaat-

sen. 

Ondersteun onze prachtige 

projecten met een aankoop of 

bestelling. 

Deel in de kerstvreugde van 

onze medemens. 

De kinderen worden ondergedompeld in 
het water en…. 

aan den volke getoond! 

De trotse ouders met hun dochters! 



Wilt u ons steunen? 

► donateur? 0547-385535  t.n.v. Stichting Teje 

► informatie?  www.stichtingteje.nl                 
  info@stichtingteje.nl  

► gift?  14.54.54.975  

Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Onlusten en ver-
slechtering van de economie raakte ook het Green De-
sert project. Dat stopte, ging failliet. Zkareya moest zijn 
vee zelfs verkopen en leed ook geestelijk onder deze 
enorme domper. Vooral omdat dit voor de hele bevol-
king zo’n belangrijk project is, besluit de St. Teje ander-
maal om te helpen!   

Zakareya heeft de draad weer opgepakt en is vol enthou-
siasme bezig met het verwezenlijken van zijn idealen.  

Woestijngebied is ontgonnen, een waterput geslagen, 
leidingen en waterslangen over het gebied aangelegd 
voor de  irrigatie. 

Zijn bedrijf dient ondertussen als model voor anderen 
om na te volgen en er voordeel mee te doen. Vanuit de 
omliggende gebieden is er veel belangstelling voor 
GREEN DESERT FARM! 

Producten van hoge kwaliteit door organisch boeren                                                
Zakareya wil het organisch boeren  bevorderen, d.i. geen 
monocultuur, geen chemische kunstmest en pesticiden. 
Daarmee wil hij hooggekwalificeerd gewas produceren 
ter voorziening in betaalbaar voedsel voor de armen. 
9,24 ha granaatappelbomen , 2,94 ha vijgenbomen en 
0,42 ha guavebomen zijn inmiddels geplant. Verder 
heeft hij 4,2 ha tarwe en 2 ha uien geoogst en verkocht 
om geld te genereren voor andere gewassen en voorzie-
ningen. 

Werkvoorziening voor arme bevolking uit omgeving                                             
Tussen 2012 en 2014 heeft het bedrijf voor werk ge-
zorgd voor mensen uit de  omliggende arme dorpen: 
6000 werkdagen voor zo’n 50 jonge mensen en boeren. 
Op bovenstaande foto’s ziet u dit geïllustreerd.  Het ligt 
in de bedoeling ter bevordering van de professionaliteit 
een landbouwschool te stichten!                                                   

Installatie van de pomp en het leggen van een pijpleiding en 
een netwerk van slangen naar delen van de akker om het water 

te kunnen verdelen tussen de gewassen. 

Aanvullende projecten  voortvloeiend uit het bedrijf                                            
Projecten die direct voortvloeien uit zijn bedrijf  zijn o.a. 
het  aanleggen van een omheind gebied voor het vee. 
Met hulp van St. Teje is een kleine veestapel  van goed 
fokvee gerealiseerd: 5 koeien met stier, 5 schapen met 
ram en 7 geiten met een bok. De bedoeling is daarmee te 
fokken. De verkregen kalveren zullen vetgemest worden 
om daarmee fondsen te krijgen voor meer landontgin-
ning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook zijn er plannen voor het bouwen van bijenstallen en 
een kippenfarm. De producten daarvan worden dan gele-
verd tegen voor de arme bevolking betaalbare prijzen. 

Nevendoelen 

Door groepen uit te nodigen en kennis te laten maken 
met Green Desert Farm en door jonge mensen te vragen 
zich in te zetten op de boerderij, brengt het project me-
sen in contact met de natuur. Ze worden daardoor aange-
zet tot het ontginnen van woestijngebied. 

Verder ontvangt men groepen jongelui (12-35 jaar) en  
verzorgt voor hen eendaagse uitjes. Er worden verken-
nerskampen georganiseerd met scoutingactiviteiten. De 
bedoeling is dat men leert genieten van de natuur en met 
elkaar recreatief bezig is. 

Er is ook tijd voor bezinning en gebed en voor vrijwilli-
gerswerk op het bedrijf. 

Op Green Desert Farm is men reeds begonnen met het 
bouwen van een tehuis voor de opvang van de groepen. 
Tevens wil men een trainingscentrum realiseren waar de 
werknemers de basisvaardigheden van lezen en schrij-
ven aanleren. 

 

 

Een tehuis voor opvang 
van  jongeren…. 

…..en het verzorgen 
van trainingen. 


