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Nieuwsbrief kindertehuis Maison de l'Espoir

Beste vrienden van Peuple du Monde,

Het nieuwe schooljaar is inmiddels weer in volle gang en we kijken terug op
een zeer succesvol schooljaar 2017-2018. Alle kinderen van het tehuis zijn
over naar de volgende klas, zowel op de basis- als de middelbare school.
Ook kunnen we met trots vertellen dat alle leerlingen die de middelbare
school hebben afgerond, doorgestroomd zijn naar een vervolgopleiding. Ook
hebben een aantal van onze kinderen een diploma van een beroepsopleiding,
zoals van de technische hogescholen, de opleiding tot apothekersassistente
of vakopleidingen in de bouw, in ontvangst mogen nemen.

1

Bij ons landbouwproject in Toffo dreigde een watertekort te ontstaan.
Dankzij gulle donaties vanuit Nederland is het mogelijk om nu een
diepteboring te laten doen voor een nieuwe waterput. Daarnaast worden er
dakgoten op alle gebouwen geplaatst en het regenwater wordt hierdoor in
enorme tonnen opgevangen. Onze oude put is er uiteraard ook nog, en met
deze drie bronnen hopen we onze waterproblemen voor altijd te verhelpen.
Zowel in Toffo als bij het kindertehuis kunnen we, wederom door gulle
schenkingen, zonnepanelen laten plaatsten. De panelen worden geplaatst
door onze eigen jongens die inmiddels gediplomeerde elektriciens met een
specialisatie in zonnepanelen zijn.
Door het watermanagement en de zonnepanelen (er was tot nu toe geen
elektriciteit in Toffo!) worden vele deuren geopend en begint de
landbouwschool langzaamaan steeds meer vorm te krijgen.
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Op 24 november ga ik weer naar de kinderen toe en kan ik met eigen ogen
zien hoe alle projecten lopen. Ik kan echt niet wachten! Na terugkomst zal
ik jullie natuurlijk weer op de hoogte stellen van de voortgang en al mijn
avonturen daar.

Tot slot wil ik jullie graag een lief verhaaltje vertellen over onze kleine
Annamaria. Zij was het jongste kind die we ooit hebben opgenomen in het
tehuis. We wilden haar namelijk niet scheiden van haar broers en zussen
die na een zeer traumatische ervaring in hun leven bij ons kwamen wonen.
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Ons niet meer zo kleine Annamaria is net begonnen op de middelbare
school. Ze doet het net als haar broers en zussen fantastische en ze begint
een zelfverzekerde, mooie jonge vrouw te worden.

Hartelijke groet,
Karen Olesen
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