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Lieve vrienden,
Wat hebben de kinderen een pret gehad tijdens de
vakantietijd! De eerste maand was gevuld met alles
op orde brengen, alle schoolkleren een extra beurt,
wat te klein was weg doen, kapotte schoenen weg….
Dat laatste was voor hen een pretje, want de
kinderen lopen hier het liefst op slippers of blote
voeten. Het is ze dan ook moeilijk bij te brengen om
zuinig te zijn op je schoenen.
Ergens zuinig op zijn en er netjes mee omgaan is
over het algemeen een probleem hier. Men hecht
weinig waarde aan dingen. We dachten aanvankelijk
dat dat kwam doordat de kinderen alles krijgen,
maar het is een algemeen voorkomend feit in deze
maatschappij.
Preventief onderhoud aan je auto? Kost geld en er
is toch nog niets aan de hand? Je rijdt door tot je
niet meer kunt en dan is het meestal te laat en kost
het je een smak geld. Ook kleren onderhouden: een
los naadje herstellen, knopen aannaaien, nieuw
elastiek in een broek zetten? Allemaal onbekend en
niet populair. Wat voor ons onbegrijpelijk is, vooral
als je het niet al te breed hebt.

‘Een thuis voor een thuis’
(voorheen ‘Padrinos’)
In het kinderhuis wonen kinderen die allemaal
naar school gaan, dagelijks voedsel, kleding en
medische zorg nodig hebben. Misión Timoteo
krijgt per dag per kind van de Boliviaanse
overheid ongeveer € 20,- per maand. De
werkelijke kosten voor één kind bedragen
ongeveer € 135,- per maand. Jarenlang werkten
wij met sponsors, de zgn. Padrinos, die één op
één aan een kind verbonden werden. Sinds
2014 is het beleid van de Boliviaanse regering
voor kinderen van ouders in gevangenschap
veranderd. Zodra er kinderen binnen komen op
EL-Redil, wordt er door de regering gezocht naar
eventuele familie. Mocht die gevonden worden,
dan moet het kind daarheen, ongeacht of de
familie dit wil. Daardoor is het verloop onder de
kinderen bij Misión Timoteo sterk toegenomen.
Het gaat echter nog steeds om zeer kwetsbare
kinderen die wij graag een tehuis willen blijven
bieden. Er is een andere vorm gevonden, waarin
we het sponsorplan ook kunnen voortzetten. De
bedoeling is, dat u een Unit sponsort. Een Unit
bestaat uit een groep van maximaal 10 kinderen
met een ouderpaar (of twee ‘tantes’) dat de zorg
voor hen heeft. Op deze manier kunnen we deze
kwetsbare getraumatiseerde kinderen een thuis
bieden. U krijgt twee maal per jaar informatie
vanuit en over de Unit. Het sponsorbedrag
blijft € 25,- per maand.

Wilt u sponsor worden?
Grote schoonmaakbeurt van het terrein
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Neem contact op met onze penningmeester;
Ria Vergouwe (zie colofon).
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Kijk ook eens op onze website
www.misiontimoteo.nl
En de bevolkingsgroep waar wij mee te maken
hebben valt zeker in deze categorie.
Goed, na alle kleren en aanverwante zaken kwam
het oude schoolmateriaal aan de beurt. Helemaal
een pretje! En toen de grote schoonmaak in de
huizen en tuinen. Vooral de kinderen zijn hier
goed in. Bij het huis van tia Marta wordt er iedere
zaterdag in de tuin gewerkt, en die ziet er dan
ook pico bello uit. Maar echt iets veranderen en er
nieuwe plantjes inzetten is een vakantiewerkje.
’t Is een genot om ze zo bezig te zien.

Kerstcadeautjes
Na al dit werk kwamen de diverse organisaties
met kerstcadeautjes voor de kinderen. Ieder jaar
is dat iets waar de kinderen naar uitkijken. Het
gaat tegenwoordig wel iets meer gestructureerd
dan vroeger. Vaak komt men eerst vragen in welke
leeftijdscategorieën de kinderen zijn en of het om
meisjes of jongens gaat. Zo krijgen de kinderen in
ieder geval een geschenk wat bij hen past.

Zwembad
In januari was er natuurlijk niet veel meer te
doen, maar een zwemrecreatiepark stelde zijn
poorten een dag lang open voor de kinderen van
de Misión, en ze hadden de dag van hun leven.
Het hele zwembad voor hen alleen! Ze voelden
zich de koning te rijk. Ook voor de tantes was het
een heerlijke ontspannen dag. En dat hadden ze
ook best eens nodig. Ga er maar aanstaan; dag en
nacht zorgen voor gemiddeld acht kinderen per

Gelukkige kinderen
tijdens het uitstapje
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unit. Of je je goed voelt of niet, je moet er zijn voor
de kinderen. Ook als ze ziek zijn en je hele nachten
uit je slaap houden. Overdag vragen de anderen
dan weer je aandacht. Eigenlijk is er nooit eens een
moment voor jezelf. Daarom genoten ook zij enorm.
Aan het eind van de dag was er nog een heerlijke
barbecue door de directeur zelf met veel plezier
verzorgd. En ook de algemeen directeur kon zich
eens ontspannen.
Heerlijk, even alle zorgen over de tehuizen, de
boerderij en het geld vergeten. En dat vond hij erg
prettig (zie foto).

Zorgen
Want naast alle plezier zijn er ook best zorgen. Zo
hebben we onze auto moeten verkopen omdat er
teveel mankementen waren, het ging gewoon te
veel geld kosten. We zaten dus een tijdje zonder
auto wat behoorlijk ongemakkelijk was zowel
in Santa Cruz als in Portachuelo. Maar gelukkig
hebben we ondertussen een nieuwe auto kunnen
aanschaffen! Ook de minibus van het kinderhuis
staat op instorten. Gelukkig hebben we nu voor
de meeste kinderen een school dichtbij het tehuis
gevonden, zodat er niet zo ver meer hoeft te
worden gereden. Maar er moeten natuurlijk ook
boodschappen gehaald worden en dat is wekelijks
een behoorlijke hoeveelheid. Daar heb je echt wel
een minibus of andere grote auto voor nodig.
En willen met z’n allen op stap gaan dan is
nog steeds een grotere bus het meest ideale
vervoermiddel. Als er evenementen zijn die door

Dit is het genietmoment van Jose
Migeul, de directeur
van Redil
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Ook tia Marta geniet
even onbekommerd

Bedankt!
Wij zijn heel
erg blij met uw
financiële giften.
Maar tot onze grote spijt kunnen wij via de
bankafschriften meestal niet achterhalen van
wie de gift afkomstig is. Daarom kunnen we
die gevers geen bedankbrief sturen. Zo staat op
onze afschriften bijvoorbeeld zoiets vermeld als:
‘Diaconie Prot. Gemeente’.
Hieruit kunnen wij met geen mogelijkheid
opmaken welke kerk dat is, en de bank geeft ons
die gegevens niet vanwege privacyredenen.
Wilt u geld storten, stuur ons dan alstublieft
een kort briefje of mailtje waarin u uw naam /
organisatie vermeldt, uw adres, de datum en
het bedrag dat u hebt gestort.

de autoriteiten georganiseerd worden, is het een
vreselijk gedoe om allemaal op tijd aanwezig te
zijn. Dan moeten we ons opsplitsen in minimaal
vier groepen, en zie die dan maar weer bij elkaar
te krijgen in een evenementenhal waar ook nog
eens honderden kinderen van andere tehuizen
rondlopen.

Stuur uw briefje naar:
Stichting Mision Timoteo
t.a.v. Penningmeester
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
of e-mail rechtstreeks naar:
penningmeester@misiontimoteo.nl
U kunt uw gift storten op rekeningnummer
NL 97 RABO 0351184384
t.n.v. Stichting Mision Timoteo

Groot onderhoud

Nieuwe schoolspullen

Op dit moment zijn we ook weer eens met groot
onderhoud van een unit bezig. We ontdekten
dat een zijmuur van een unit op instorten stond
doordat die was ondergraven door termieten.
Beesten die werkelijk bergen kunnen verzetten
en niet altijd even makkelijk te
bestrijden zijn. Maar goed,
de schade valt te herstellen.
Alleen hebben
we natuurlijk wel die unit
moeten ontruimen.
En nu wordt gelijk het
elektriciteitsnet in dat huis
helemaal vernieuwd. Een
flinke klus en niet één van de
goedkoopste.

Het goede nieuws is, dat we alle schoolmaterialen,
uniformen, nette schoenen en sportschoenen in één
keer hebben kunnen kopen en betalen. Opnieuw
heeft God op wonderbare wijze voorzien. Steeds
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weer worden we erbij bepaald, dat Hij de voorziener
is en ons nooit met lege handen laat staan. Tot nu
toe hebben we nog nooit schulden hoeven maken
en dat is geweldig! Daar zijn we heel dankbaar voor.
Met dit goede nieuws willen we afsluiten, maar niet
voor u allemaal heel hartelijk te bedanken voor uw
trouwe steun op alle manieren. Zonder dat zou dit
werk niet mogelijk zijn. God zegene u.

Hartelijke groeten,
van al onze medewerkers hier op Misión Timoteo
Dick en Therèse.

Colofon
Misión Timoteo
Dick & Therèse Altena
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
tel
0059.1.716.009.61
e-mail altena@misiontimoteo.nl
Fundación de Acción Social (Bolivia)
tel/fax 0059.1.335.980.16
Stichting Misión Timoteo (Nederland)
KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven
e-mail info@misiontimoteo.nl
internet www.misiontimoteo.nl
Voorzitter: Ben Oldenburg
Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven
tel
0172 613 602 / 06 22960660
e-mail info@misiontimoteo.nl
Penningmeester: Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
tel
0118 614 883
e-mail penningmeester@misiontimoteo.nl
Secretaris: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
tel
0111 671 941
e-mail secretaris@misiontimoteo.nl
Overige leden:
Marga Oldenburg-Tameling, Bodegraven

NIEUWSBRIEF VIA E-MAIL
Het versturen van de nieuwsbrief op papier kost
veel tijd en geld (gemiddeld € 250,- per keer!)
Daarom vragen we de mensen die over een
e-mailadres beschikken om dit door te geven aan
ons. Stuur een mailtje met uw volledige naam en
adresgegevens naar: nieuwsbrief@misiontimoteo.nl
dan krijgt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail.
HARTELIJK DANK!

Padrinos: Jeanique Hamelink
Mastgatstraat 5, 4301 WD Zierikzee
tel
06 14383125
e-mail padrinos@misiontimoteo.nl
Nieuwsbrief: Irma Waleson en Jessica de Jong
tel
06 30212360
e-mail nieuwsbrief@misiontimoteo.nl
Webmaster: Frans Spoor
e-mail webmaster@misiontimoteo.nl
Giften Kindertehuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

www.prints.nu
Deze nieuwsbrief werd voor een vriendenprijs gedrukt bij
Imago Printing On Demand in Utrecht, waarvoor dank!
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