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voor het project, dat we dit jaar in Friersdale
hopen te realiseren: de uitbreiding van de
schoolkeuken en de bouw van schooltoiletten.

Eén keer per jaar is Afrika, in het bijzonder
Friersdale, voelbaar aanwezig in de RK
Nicolaaskerk, Wakkerendijk 62 in Eemnes!
Dat is op de Friersdalezondag, die dit jaar
gevierd wordt op 5 oktober. Om 10.00 uur
begint dan in deze kerk de speciale viering,
waarin pater Wijnand van Wegen zal
voorgaan. De deuren staan wijd open voor
iedereen, die Friersdale een warm hart
toedraagt! De viering is voorbereid door
mensen van de Stichting Friersdale-Eemnes,
samen met mensen uit Friersdale.

Thema “Groeien”
Dit jaar is het thema van de viering
“Groeien”. Wij willen er garant voor staan
dat de kinderen van Friersdale goed kunnen
opgroeien.

Om een goed idee te krijgen van de situatie
in Friersdale worden tijdens de viering
recente foto’s vertoond op groot scherm.
Het laatste nieuws wordt gebracht door
mensen, die Friersdale onlangs bezochten.

Muziek en zang
Voor en tijdens de viering zal er in de kerk
Afrikaanse muziek klinken.
Mwajuma
Kitano en haar djembé-groep brengen het
onvervalste Afrikaanse geluid. Mwajuma is
een Afrikaanse Eemnesserse.
Ze zingt, danst en speelt instrumenten. Ons
Jongerenkoor o.l.v. Edwin Klarenbeek komt
ook met een Afrikaans repertoire. De
jongeren hebben zelfs eigen teksten
geschreven.
Eten en drinken, een juiste leefomgeving
maar vooral goed onderwijs kunnen daaraan
bijdragen. Maar bij groei denken we ook aan
de school, die steeds groter wordt en aan de
groeiende banden tussen de mensen uit
Eemnes en omgeving en die uit Friersdale.

Collecte
Tijdens de viering zal gecollecteerd worden

Mevr. Peters verkoopt kaarten
Na afloop van de viering zullen er in De
Schoter zelfgemaakte kaarten verkocht
worden door mevr. Diny Peters uit Eemnes.
Ze wil zich graag inzetten voor Friersdale en
het maken van kaarten is haar hobby.
Ze verkoopt diverse soorten wenskaarten en
zelfs al kerstkaarten!
De volledige opbrengst van de verkoop gaat
naar het project in Friersdale.

begon 50 jaar geleden met “niets”, een
schooltje met 20 leerlingen. Nu heeft hij 600

Pater Van Wegen terug uit Friersdale
Pater Wijnand van Wegen is op 10
september jl. teruggekeerd uit Friersdale na
een verblijf van twee maanden. Hij heeft
kunnen zien hoe het project van vorig jaar is
afgerond. Dat ging om de bouw van nieuwe
klaslokalen. Hij heeft ook besproken hoe het
nieuwe project gerealiseerd kan worden.
Daarnaast heeft de pater met zijn mensen in
Friersdale ook zijn 80e verjaardag gevioerd.
Het zou fijn zijn als we op 5 oktober met
velen weer iets moois kunnen doen voor
de mensen in Friersdale.

We hopen u te zien!

Bezoek aan Friersdale
Op vrijdag 22 augustus jl. hebben wij,
Myriam en Henk, een bezoek gebracht aan
Friersdale. Rond 11.00 uur werden wij
opgewacht door pater Wijnand. En hoe?
Even later liepen wij over de rode loper naar
het Sociaal Centrum (die Saal).
Aan weerszijden van de loper stonden
leerlingen met een groot bord met daarop de
tekst: Baie Welkom. Wij voelden ons net
Maxima en Alexander. Binnen zaten zeker
600 leerlingen die ons met applaus
begroetten. Er werd een zeer hartelijk
welkomstwoord uitgesproken door het hoofd
van de school: Fanty de Klerk.
Daarna werden er leuke dansjes opgevoerd.
Hartverwarmend.
Als “tegenprestatie” hebben wij de school
een WK-voetbal aan mogen bieden.

Pater Wijnand, Myriam, Henk, Fanty en Irene

Pater Wijnand heeft alles verteld over het
ontstaan van de kerk en de school. Hij

leerlingen op een prachtig terrein met mooie
lokalen. En zelfs een eigen waterzuivering.
Ook een opvangtehuis voor kinderen die te
ver weg wonen. Een waar levensproject waar
hij super trots op mag zijn. Zijn
betrokkenheid bij al het wel en wee is nog
steeds zeer groot.
Hij ziet alles en blijft Fanty “instrueren”
over wat er allemaal gedaan moet worden.
En dan te bedenken dat Wijnand 80(!) jaar
is. Grote bewondering voor hem. En voor de
Stichting Friersdale-Eemnes, die financieel
heel veel heeft mogelijk gemaakt.
Wij bleven er “slechts” tot zaterdagmorgen
11.00 uur maar ons bezoek aan de kerk,
school en het “plakkersdorp” heeft grote
indruk op ons gemaakt.
We hopen van harte dat het levenswerk van
Wijnand voortgezet mag worden. Tenslotte
kan géén mens zich ontwikkelen zonder
onderwijs. Iedereen verdient dat!
Myriam van Delft en Henk Scheel.

Reisverslag pater Wijnand
Dierbare vrienden van Friersdale,
Het stemde mij op 16 juli weer tot grote
dankbaarheid omdat ik in goede gezondheid
op 80-jarige leeftijd “huistoe” mocht gaan,
naar mijn geliefde Friersdale.
Door een grote groep mensen van de
parochie
werd
ik
allerhartelijkst
verwelkomd. Dat doet je dan wel iets. Wat
was ik blij al die bekende gezichten weer
terug te zien!
Rijdend in de richting van Friersdale zag ik
al die rieten hutten weer staan in het dorre
woestijn-landschap. Daar word je stil van en
de tranen komen bijna in je ogen.
Waarom moeten deze mensen nog steeds in
zulke
mensonwaardige
omstandigheden
leven?
Elke zondag mocht ik in Friersdale in de
vieringen voorgaan en ik mocht genieten
omdat deze arme mensen van zo’n viering
een echt feest weten te maken. Jong en oud
zingt alle gezangen uit volle borst mee.
De eerste week heb ik met Fanty – het hoofd
van de school – “alles” goed bekeken.

De nieuwe klaslokalen zijn intussen in
gebruik. Wat een enorme aanwinst! Er is
ook een begin gemaakt met het nieuwe
project: de uitbreiding van de school-keuken
met een kookruimte en een opbergruimte
voor voedsel. De staat zorgt dagelijks voor
schooleten voor circa 600 kinderen in
Friersdale.
Eén derde van deze kinderen komt dagelijks
met een lege maag naar school. Er is ook al
een begin gemaakt met de renovatie van de
toiletten.
In het Kinderhuis gaat gelukkig alles goed.
Er zijn wel veel problemen met de
watervoorziening maar ook daar hebben we
een oplossing voor gevonden.
Op 24 augustus heb ik mijn 80e verjaardag
alsnog in Friersdale mogen vieren. Het was
een groots feest met een stampvolle kerk!
Voordat de viering begon werden er buiten
allerlei dansjes uitgevoerd door groepen
kinderen.
Na de viering heeft iedereen mogen smullen
van een feestmaaltijd. Een onvergetelijke
dag! Een groots teken van dankbaarheid
voor alles wat ik met hulp van velen daar al
die jaren heb mogen doen en nog steeds mag
doen!
Ondanks vooruitgang en groei blijft de
armoede nog zeer groot. Via het onderwijs
wordt er alles aan gedaan om daar
verandering in te brengen. Het is een
langzaam proces en het vraagt veel geduld.
Maar de steppe van Friersdale zal eens
bloeien!
Een zeer grote groep mensen heeft mij op 9
september jl. weer uitgezwaaid!
Pater Wijnand van Wegen

UITNODIGING!!
Iedereen, die Friersdale
een warm hart toedraagt,
nodigen wij uit voor de
Friersdalezondag op
5 oktober a.s om 10.00 uur

in de RK Nicolaaskerk,
Wakkerendijk 62 in Eemnes

Nieuws
Nieuw bestuurslid Stichting FriersdaleEemnes
Daniëlle vertrekt – Menno komt!
Daniëlle Dankers-Peeters is met ingang van
11 maart jl. gestopt als bestuurslid van onze
Stichting. Ze kreeg het te druk! Daniëlle
heeft zich in het bijzonder ingezet voor de
Nuusbrief en voor de website van onze
Stichting. Ze is ook een keer op bezoek
geweest in Friersdale. We hebben het zeer
gewaardeerd dat zij zich als jongere zoveel
jaren heeft ingezet voor Friersdale.
Ze is opgevolgd door Menno Goedhart.
Menno is de man van Carla de Vet, die al in
ons Stichtingsbestuur zit. Samen wonen ze
op het Plantsoen in Eemnes. Tijdens hun
huwelijksreis hebben Menno en Carla een
bezoek gebracht aan Friersdale.
We hopen dat Menno op een prettige manier
kan meedraaien in het bestuur.
Nieuwe vormgever voor de Nuusbrief
Daniëlle Dankers-Peeters is de afgelopen
jaren eindverantwoordelijke geweest voor de
samenstelling van de Nuusbrief. Ze is met
ingang van 1 augustus jl. opgevolgd door
Hans Martens. Hans woont al weer enkele
jaren in De Minnehof in Eemnes. Met zijn
grafische achtergrond zal hij beslist raad
weten met onze Nuusbrief. We wensen hem
succes toe als vormgever van deze
Nuusbrief.
Sponsoring Sebastiaan den Bak
Sebastiaan den Bak, zoon van Carla de Vet,
was kandidaat voor het CDA bij de afgelopen
Europese verkiezingen. Hij heeft zich bij de
Polderloop van dit jaar laten sponsoren. De
helft was voor zijn campagne, de andere
helft (€ 300,--) was voor Friersdale!
Henk van Hees
Voorzitter Stichting Friersdale-Eemnes
Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes
Tel. 035 – 5389849
e-mail: info@kleinwee.demon.nl

Uw giften voor Friersdale zijn
altijd welkom op rekening:
NL50 RABO 0315 9021 59

t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes
te Eemnes

