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LANG NIET VAN ONS
GEHOORD!?
Het bestuur zal het niet vreemd vinden
dat u denkt, dat de Stichting Teje stilletjes van het toneel is verdwenen. Dat
is echter niet zo! Wel hebt u de laatste
tijd weinig tot niets van ons gehoord
en/of gelezen.

Nieuws uit/over Egypte

STICHTING TEJE

De Stichting Teje bestaat nog steeds
en zijn projecten hebben nog steeds
de volle aandacht.
De politieke omstandigheden in Egypte maken contacten met onze projecten
daar erg moeilijk, zo niet onmogelijk!
Projecten bezoeken wordt sterk afgeraden en, laten we eerlijk zijn, geen
van de bestuursleden zal op dit moment graag een reis naar Egypte ondernemen.
Verder is ook de lichamelijke conditie
van onze voorzitter en secretaris mede
oorzaak van het op een laag pitje zetten van de communicatie rond onze
huidige projecten.
Met die projecten bedoelen we dan:
het BabyWashProject, het Green Desert project en de incidentele projecten
aangedragen door Truus Kleijburg. We
hopen van harte dat u ons werk in
Egypte niet vergeet en ons blijft
steunen bij de lopende projecten.
Uw steun blijft nodig!
Het BabyWashProject draait geweldig.
Onze bijdrage daaraan houdt de activiteiten t.b.v. de moeders met baby's op
peil.
Tenslotte:
Het bestuur wenst u een fijne vakantie toe!
HET BABY WASH PROGRAMM

Weet U het nog? De bedoeling van dit
project is de vaak zeer jonge en straatarme moeders informatie geven over
hygiëne met baby's . Een soort consultatiebureau, waar 4 ochtenden per
week moeders hun baby kunnen laten
onderzoeken, wegen en wassen. Is dit
nodig?
De baby’s worden soms voor de eerste
keer in hun leventje gewassen als ze
bij de kliniek komen . Ze zijn dan al
vaak zo’n 4 weken oud.

Het BWP neemt een belangrijke plaats in
in de ontwikkeling van de echt arme kinderen en hun moeders! 4 Ochtenden per
week draait het BWP: elke ochtend verzorgd door vrijwilligers van een andere
nationaliteit, wonende en/of werkende in
Egypte. Naast consultatiebureau/kliniek
is er een schooltje waar kinderen onderwijs krijgen en een atelier waar moeders
leren naaien en breien. Ook lezen, schrijven en ervaringen uitwisselen staan op
het programma. De kosten (€ 100,- per
maand) verbonden aan de verzorging
door de Nederlandse vrijwilligers, worden gedragen door de Stichting Teje. Er
zijn plannen om samen te werken met
de landen welke op andere ochtenden
van de week het BWP draaien. Een
prachtig initiatief dat door iedereen met
veel enthousiasme wordt ontvangen. Er
is een hechte band ontstaan binnen de
groep vrijwilligsters.
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 Minia
ondernam om de boeren te leren maisplanten in zijn geheel tot veevoer te verwerken en te conserveren. De Stichting
Teje maakte het mogelijk een maiskneuzer daarvoor aan te schaffen.
Ondertussen is dit project ,met veel vallen en opstaan, uitgegroeid tot een
“groots” project, geleid door een zeer
bevlogen Zakariah Ezz. Hij richtte de
Desert Farm op om de boeren in de omgeving te leren met de woestijngrond om
te gaan: hoe die vruchtbaar te maken,
wat er op te verbouwen om er van te
kunnen bestaan. Tot nu toe werd
Zakariah bij zijn projecten begeleid door

father Magdi, maar die is door zijn oversten
uitgezonden naar Syrie.

Er moest daarbij gedacht worden aan aanvulling
met een bedrag van zo’n € 1725.– per jaar.

Voor het jaar 2016 heeft Zakariah grootse
plannen. Op de eerste plaats wil hij de bijenvolken die hij opgestart heeft in Desert Farm
en waar hij de mensen uit de omgeving kennis
mee wil laten maken, uitbreiden met 50 kasten; 15 kasten heeft hij al. De kosten hiervoor
bedragen ruim € 3700.-

Stichting Teje heeft indertijd toegezegd deze
steun van het Lilianefonds over te nemen, zodat
Truus met een gerust hart haar werk kan voortzetten.

Verder wil hij 4,2 ha woestijngrond ontginnen
en beplanten met Moghat, een geneeskundige
plant die aantoonbaar succesvol is op woestijngrond en die voor een goed inkomen zou
kunnen zorgen. Met de aanschaf van de grond,
de bewerking en bemesting daarvan, het inkopen van de zaden en de kosten van onderhoud,
is zo’n € 8200.– gemoeid!
Omdat deze projecten i.v.m. de weersomstandigheden zo snel mogelijk moesten worden
opgestart, heeft de St. Teje hem € 12000.–

Truus maakt een follow-up trip langs haar fysiotherapie-projecten in Egypte. Daarvan schrijft ze
een uitvoerig verslag waaruit hieronder een paar
indrukken.
Truus constateert dat het centrum in Aswan verplaatst is naar een ontmoetingscentrum waar
meerdere activiteiten, zoals vergaderingen, ontmoeting met ouders van gehandicapten, bruiloftsfeestjes e.d. kunnen plaatsvinden. Er is een bijeenkomst georganiseerd voor ouders van gehandicapten om te praten over het verschil tussen de
Egyptische en Europese wijze van fysiotherapeutisch behandelen. Doel: er moeten meer kinderen
voor behandeling naar het centrum komen.
Zij meldt verder, dat door behandelingen er bij
een aantal kinderen een duidelijke verbetering
valt te constateren. Zij ziet toe op goede orthopedische hulpmiddelen, zorgt, dat die er komen,
neemt contact op met artsen en/of verwijst daar
naar.
In Armant wordt ze o.a. geconfronteerd met een
gehandicapte die niet komt opdagen voor behandeling en niet geïnteresseerd lijkt. Ze neemt contact op met een neuroloog in Cairo over een kind
dat nog steeds aanvallen heeft en waarover de
moeder meerdere artsen raadpleegde. De neuroloog wil het kind nu elke drie maanden zien!

Father Magdi, 3e van links, met onze bestuursleden
Mathilde Ezendam, Joke Braamhaar en Jan Oude
Middendorp.

overgemaakt.
Uiteraard zijn we zeer benieuwd hoe het hem
met deze projecten vergaat!
Ook wil hij zijn farm nog uitbreiden met 10
mestkalveren die hij dan na 6 maanden hoopt
te verkopen met de meerwaarde van het toegenomen gewicht.

Een uitgebreid verslag waaruit blijkt dat Truus
een zeer bevlogen vrouw is die voor haar gehandicapten alles doet wat in haar vermogen ligt.
Door haar goede contacten met artsen, specialisten en verpleegkundigen is ze voor velen een
vraagbaak, een zorgzame moeder die altijd voor
ze klaar staat!

Wilt u ons
steunen?

TRUUS KLEIJBURG
Een paar jaar geleden meldde Pater Francis
Berkemeijer die de financiële zaken rond het
werk van Truus Kleijburg bijhoudt, dat het
Liliane fonds, waardoor ze indertijd is uitgezonden, geen enkele vraag meer honoreert om
hulp voor nieuwe ernstig zieke of gehandicapte kinderen voor wie medische behandeling
dringend nodig is en van wie de ouders te arm
zijn om die te betalen.
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