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Uit de koker van het bestuur.
Geachte donateur van Yamaru Nederland.
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief, ook dit keer geschreven door Michelle Borsboom. Naar
aanleiding van haar laatste bezoek aan Sayap Kasih vertelt zij uitgebreid hoe het met de
kinderen daar gaat. Het bestuur is zeer verheugd te horen dat de opgaande lijn, ook als Michelle
in Nederland is, door het personeel wordt vastgehouden. Het daadkrachtig optreden van
broeder Bonaventura, de nieuwe hoofdleidingevende, speelt daarbij en belangrijke rol. Stichting
Via Vitae werkt nog steeds aan het tot stand komen van de bouw van Sayap Kasih 2 voor
jongvolwassenen. Aan bewoners voor dit nieuwe huis is geen gebrek: meer dan de helft van de
‘kinderen’ van Sayap Kasih komen gezien hun leeftijd in aanmerking om daar te kunnen gaan
wonen. Na huisbezoeken in de regio die door Michelle weer zijn opgezet, blijkt dat er ook
voldoende aanwas is voor het ‘oude’ Sayap Kasih.
Zodra binnenkort de academie voor fysiotherapie St. Lukas door Universiteit de la Salle zal zijn
overgenomen, zal Yamaru Nederland zich in hoofdzaak bezig houden met Sayap Kasih en in de
toekomst Sayap Kasih 2. Een docent management van dezelfde universiteit heeft bovendien
aangeboden tegen een geringe vergoeding 14 bijeenkomsten te organiseren voor de
verschillende lagen van het personeel om hen bij te scholen op het gebied van management.
Een aanbod dat de leiding in Indonesië en het bestuur van Yamaru Nederland van harte
aangrijpen. Het bestuur is verheugd te zien dat Yamaru Indonesia steeds meer op eigen kracht
wil draaien De bouw van een kippenfarm is daarvan een goed voorbeeld. Met de opbrengst
hiervan hoopt Yamaru een vaste bron van inkomsten te krijgen.
Nog meer ontwikkelingen: het is sinds een aantal maanden mogelijk om uw aandacht en
donaties aan één kind in het bijzonder te schenken. Op de website www.yamaru.nl staat dit
uitgebreid beschreven onder de kop: Sponsor een kind. Zonder twijfel vindt ook u daar een kind
dat speciaal op u wacht! Als u toch de website bezoekt, bekijk dan ook eens naar de kroniek die
door broeder Marianus elke drie maanden wordt opgestuurd. Ook daarin staat het wel en wee
van de kinderen van Sayap Kasih te lezen.
Tot slot wil br. Han Gerritse u van harte bedanken voor alle tekenen van medeleven bij
gelegenheid van zijn 60 jarig professiefeest en zijn definitieve terugkeer naar Nederland. Het
was goed om op 14 april weer zovele vertrouwde gezichten in Voorhout te zien.
Het bestuur hoopt dat u ook deze zomer het werk dat door broeder Han en Michelle Borsboom
is gestart wilt ondersteunen. We houden u via de nieuwsbrieven, de vernieuwde website en
Facebook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal
ontvangen, dan graag een mailtje aan: info@yamaru.nl.
Rest het bestuur u een goede zomer en een fijne vakantie te wensen!
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