Friersdale

Nuusbrief

Deze nieuwsbrief is voor vrienden van Friersdale – 12.2013

Salig Kersfees en seën, geluk, gesondheid en liefde vir die nuwe jaar!
Werkgroep Friersdale

O.A. IN DEZE NIEUWSBRIEF
Dankwoord

Jaarlijkse balans

Nieuws
-De Friersdale-zondag op 6 oktober jl. is
een groot succes geworden. De collecte
heeft € 1650,02 opgebracht! Mensen
hebben genoten van de beelden van
Friersdale, van de Afrikaanse muziek van
o.a. de djembé-groep van Mwajuma
Kitano en van het Jongerenkoor.
-De bouw van de nieuwe klaslokalen bij de
school van Friersdale vordert goed!
Hopelijk kunnen ze in januari in gebruik
genomen worden. Dan begint daar het
nieuwe schooljaar.
-De nieuwe gastouders van het Koshuis
(Kinderhuis) doen het heel goed. Willem
Eiman en zijn vrouw Mary Ann zijn daar op
hun plaats. Ze zouden de taak van
gastouder eerst tijdelijk op zich nemen
maar ze hebben nu besloten om dit
definitief te gaan doen.

Beste vrienden,
In juli en augustus van dit jaar mocht ik
weer naar Friersdale, Zuid-Afrika: het land
waar ik een belangrijk deel van mijn leven
heb mogen besteden aan het lot van de
mensen aldaar, met onderwijs als

belangrijkste middel. Ik meen nog steeds
dat die weg de juiste is. Ik ben daarom ook
blij en dankbaar dat het is gelukt om
toestemming van het Departement van
Onderwijs in Zuid-Afrika te krijgen om de
school van Friersdale uit te breiden met
twee leslokalen, die bestemd zijn voor het
geven van middelbaar onderwijs.
Middelbaar onderwijs is daar nieuw. Het is
een belangrijke stap, omdat het van grote
waarde voor de kinderen is om in dezelfde
sfeer en omgeving door te kunnen gaan
met het vervolgonderwijs. De leerlingen
komen soms van zeer ver en voor velen is
het de enige kans om verder te studeren.
De kinderen en hun ouders zijn zeer
dankbaar voor de steun, die vanuit
Nederland komt om dit mede te
bekostigen.
Kijkend over de horizon van Huizen, vanuit
mijn huis, denk ik na over mijn reis naar
Friersdale. Mijn ogen gaan naar de plek
waar mijn hart ligt: mijn missiepost in
Zuid-Afrika. Huizen en Eemnes zijn ook
mijn thuis, maar als ik aan Friersdale denk,
dan hoor ik een warme roepstem van ver
over de horizon. Die roepstem zou best de
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stem kunnen zijn van al die kinderen en
leerkrachten, die zo dankbaar zijn voor
alle hulp uit Nederland. Maar die
roepstem is ook zeker de roep van de
Allerhoogste, die ik altijd heb mogen
horen: “Ik ben er voor jou! “
En die ondersteuning had ik hard nodig
toen ik 50 jaar geleden aankwam in een
Friersdale, dat er toen heel anders uitzag.
De afstand tussen zwart en blank was veel
groter dan nu. Vandaag de dag komt men
dichter bij elkaar, maar nog steeds is het
verschil groot. Steeds meer kinderen, die
ver van school in de woestijn wonen,
vinden in het Koshuis een warm onderdak.
Op school kunnen zij het onderwijs krijgen
dat zo hard nodig is om uit hun positie van
achterstand te komen en een volwaardige
plaats in de samenleving te kunnen
veroveren. De plek op school en de plek in
de kerk zijn belangrijk voor de mensen van
Friersdale. Daar vinden zij de mogelijkheid
om te ontsnappen aan de gevolgen van
armoede en de vlucht in drank.

Mensen vinden het belangrijk om over
hun eigen horizon te kijken. Dan zie je veel
meer dan je eigen kleine leven. Dan zie je
mensen, die met hard werken voor
anderen een beter bestaan weten te
realiseren. Dan zie je kinderen, die weten
hoe belangrijk het is om naar school te
gaan. Dan zie je gekleurde mensen, die
met elkaar feest vieren in de kerk. En dan
zie je witte mensen, die dat feest met de
gekleurde mensen meevieren. En als je
dan nog verder kijkt, dan zie je de
verschillen helemaal niet meer. Dan zie je
dat waar vriendschap is, God ook
aanwezig is.
Namens de mensen van Friersdale baie
baie dankie voor uw liefdevolle hulp!
ZALIG KERSTFEEST en ZALIG NIEUWJAAR!
Wijnand van Wegen

Jaarlijkse balans
Dankzij uw vrijgevigheid heeft de Stichting Friersdale-Eemnes dromen kunnen laten
uitkomen in Zuid-Afrika! Met een groot hart is individueel gegeven en daarnaast massaal
tijdens de jaarlijkse acties.
Er is geld overgemaakt voor de bouw van nieuwe klaslokalen, voor de uitbreiding van het
Koshuis (Kinderhuis), voor voedsel en kleding voor de kinderen van het Koshuis, voor
computers en voor een aantal kleinere projecten met betrekking tot onderhoud van de
gebouwen.
Inkomsten
Giften
Beginsaldo rekening

Uitgaven
€
€

140.270
73.945

€

214.215

Projecten
Eindsaldo rekening

€
€

141.450
72.765

€

214.215

We bedanken alle mensen, die hebben bijgedragen aan het financiële succes van 2013!
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