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Baie dankie!
Het doet ons goed dat er voor de Friersdale-zondag 2012 weer een speciale Nuusbrief is
verschenen. Er is veel nieuws te melden over Friersdale. Zo staan er de komende tijd vele
activiteiten op stapel ten bate van Friersdale. In deze nuusbrief vindt u ze terug.
Daarnaast hebben een aantal mensen dit jaar een bezoek gebracht aan Friersdale. Deze
reizen brengen niet alleen rijke verhalen, nieuws en ervaringen maar versterken ook de band
met de mensen in Friersdale. Verslagen zullen te lezen zijn op de website.
Het is steeds weer hartverwarmend om te zien hoe veel mensen zich inzetten om het lot van
onze medemensen in Friersdale te verbeteren.
Stichting Friersdale Eemnes

O.A. IN DEZE NIEUWSBRIEF
Reisverslag Wijnand v. Wegen
Beste mensen,
Intussen ben ik alweer
enkele weken terug van
“thuis-geweest”. Zoals
ieder jaar was mijn
verblijf in Friersdale weer heel fijn en ik
heb me daar heel gelukkig gevoeld. Op het
vliegveldje werd ik –zoals ieder jaar- heel
hartelijk verwelkomd. Dat werd gedaan
met de voor mij bekende “Nama-stap”een
traditionele dans van de mensen daar.
Dan voel je jezelf meteen thuis. Fijn is dat.
Het waren drukke weken, omdat de
parochiepriester op vakantie was. Elke
zondag 3 eucharistievieringen en
daarnaast dopen, ziekenzalvingen en
begrafenissen. Samen met Fanty, het
hoofd van de school, heb ik alle projecten,
die dringend aandacht nodig hadden,
bekeken en besproken. Met het

Lezing Moskowicz
kinderhuis gaat gelukkig alles heel goed.
De nieuwe bus, waarvoor bij gelegenheid
van mijn 50-jarig priesterjubileum geld
bijeen is gebracht, is een grote zegen voor
de kinderen en de school. Fanty en ik
hebben ook nog een onderhoud gehad
met de inspecteur van onderwijs. Het is
nog steeds de bedoeling dat de school
uitgroeit tot een hogere school. Vandaar
dat er weer dringend behoefte is aan een
nieuw klaslokaal. De kwaliteit van het
onderwijs bij de school is zeer goed en de
gebouwen verkeren in een goede staat.
Als je daar zo enkele weken mag zijn, ga je
weer met een dankbaar hart naar huis. Dit
met het besef, dat alles alleen maar
mogelijk was door uw liefdevolle bijdrage
en financiële ondersteuning, door uw
oprecht gebed en medeleven. Zo zien we
dan ook, dat er aan de horizon een licht
gaat schijnen voor een beter en meer
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menswaardig bestaan. De armoede is
echter nog heel groot en deze arme
mensen, hoewel zeer dankbaar voor alles
wat reeds tot stand gebracht is, hebben
onze hulp en steun nog zo hard nodig.
Namens alle kinderen en alle mensen van
Friersdale: baie, baie dankie. Moge de
wind vanuit het Noorden, vanuit Eemnes,
de Geest van God, ons blijven inspireren
om die arme mensen te blijven helpen.
Wijnand van Wegen

Lustrum V.U.G.S.
Tijdens het XVIIIe lustrum
van de V.U.G.S. (Vereniging
van Utrechtse Geografie
Studenten) staat Friersdale
als goed doel centraal. Tijdens
verschillende activiteiten, zoals een
casino-avond, feesten en een ongekende
speurtocht zal gedurende de maand
oktober geld worden opgehaald. Het geld
dat wordt opgehaald zal worden gebruikt
voor de aanschaf van nieuwe
stapelbedden in het kinderhuis. Tijdens dit
lustrum wordt Friersdale onder de
aandacht gebracht; zo zal Rick van Hees bij
de opening van het lustrum een praatje
houden over Friersdale. Wie meer wil
weten over de 90e verjaardag van de
V.U.G.S. en bijbehorende activiteiten kan
terecht op: www.vugslustrum2012.nl.

Verbouwing Koshuis
Al sinds 1995 wordt er zorg voor gedragen
dat de kinderen die te ver van de school
wonen onderwijs kunnen volgen. Deze
kinderen worden opgevangen in een
kinderhuis, ook wel ‘koshuis’ genoemd.
Hier worden zij verzorgd door Lilia

Afrikaner, een vrouw uit Friersdale. Met
de steun van nog twee andere vrouwen
biedt zij de kinderen een veilig thuis. Zij
wordt dan ook liefdevol ‘mammie’
genoemd.
De zorg voor een 56-koppen-tellend-gezin
kost veel energie. Een plek voor haarzelf
om even bij te tanken is dan ook een
vereiste. Deze is er nu nauwelijks. Daarom
is besloten om een ruime eigen kamer te
realiseren wanneer het huis verbouwd
werd. Uitbreiding van het koshuis was
namelijk hard nodig!
Door de de jaren heen is het kindertal
toegenomen van 20 naar 55 en moesten
de kinderen uit noodzaak met zijn vieren
in een stapelbed of op de grond slapen.
Het huis is daarom enkele maanden
geleden vergroot en biedt nu plaats voor
60 kinderen, het maximum. Het project
moet nog worden afgerond met de
aanschaf van vloerbedekking, gordijnen,
stapelbedden, beddengoed en kasten.
Voor dit project hebben we uw steun hard
nodig!

Lezing Moszkowicz
De ondernemerskring van Eemnes
organiseert op 20 november a.s. in De
Speeldoos in Baarn een lezing, die
gehouden wordt door de bekende
advocaat Bram Moszkowicz. Het is een
besloten bijeenkomst waarvan een deel
van de toegangsgelden ten goede zal
komen aan Friersdale.
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