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WAPRO is een initiatief van Accent Praktijkonderwijs
(VO) te Rotterdam. Het WAPRO-team bestaat uit een
aantal enthousiaste leerkrachten. Zij organiseren op
hun school met de leerlingen allerl ei activteiten voor het goede doel. Geïnteresseerden kunnen
zich tegen betaling inschrijven op deze activiteiten. De helft van het inschrijfgeld is voor de
onkosten, de andere helft komt dit jaar ten goede aan Stichting Elim. Het mes snijdt hierdoor aan
twee kanten: de mensen hebben een gezellige avond en er wordt geld ingezameld voor het goede
doel.
De aftrap is op 24 maart geweest. Elim-voorzitter Kees Verwey heeft een presentatie gehouden
over het werk van Elim en het specifieke doel waar geld voor ingezameld wordt.
Op 24 juni vinden er bij Accent enkele workshops plaats met als thema 'Indonesië': schilderen,
batikken, Indonesisch koken, wijn proeven en je eigen blog maken.
Op 2 oktober wordt het geheel afgesloten met een Gala Diner, met als thema “Glamour for the
Society”. De kosten hiervan zijn €40,- inschrijven kan via wapro-team@hotmail.com.

Mei 2015
Mei 2015

Deze krant verschijnt 2x per jaar

ACTIE
Lege pennen
en viltstiften

Even voorstellen

De pennenactie gaat
voorlopig nog gewoon door.
Inmiddels zijn de eerste

Donateurs in actie
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t.n.v. St. Elim Maassluis
NL29INGB0005500659
Vermeld
a.u.b.Maassluis
uw post- of
t.n.v.
St. Elim
e-mailadres
bij
uw gift.
Vermeld a.u.b. postof
e-mailadres bij uw gift.
Volg ons op Facebook
www.facebook.com/
Volg
ons op Facebook
stichting.elim
www.facebook.com/
stichting.elim
Het drukken van deze krant
brengt
voor Stichting
Het
drukken
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brengt voor Stichting
geen kosten met zich mee.

Eén van de activiteiten Die WAPRO heeft
georganiseerd om geld in te zamelen is inmiddels
achter de rug: in april heeft er een sponsorloop plaats
gevonden (tijdens de Rotterdam Marathondagen).
De deelnemers hebben sponsors geworven en
daarmee geprobeerd zoveel mogelijk geld op te halen
voor Elim. Respect voor deze lopers!

PCB De Schakel uit Leimuiden spaart voor Elim
In januari heeft Kees Verwey (voorzitter
stichting Elim) een bezoek gebracht aan
basisschool De Schakel in Leimuiden. Hij
kwam daar vertellen over het werk van
de stichting. Het zendingsgeld dat de
leerlingen van De Schakel wekelijks
inzamelen zal namelijk ten goede komen
aan Elim! Er is inmiddels een mooi
startbedrag, de inzameling tijdens de
kerstviering had al €398,15 opgeleverd!
Daarnaast hadden de leerlingen nog een cadeautje voor Kees: vier volle zakken met lege pennen
en viltstiften voor de pennenactie!

Sport en spel Maasland
Goed nieuws, Stichting Elim is uitgekozen als een van de goede doelen
van Sport en Spel. Op 11, 12 en 13 juni vindt Sport en Spel in Maasland
plaats. Er worden activiteiten en evenementen georganiseerd om geld
in te zamelen voor verschillende goede doelen. Kijk op de website voor
meer informatie en het programma: http://sportenspel.org/. Wij zullen
op 13 juni aanwezig zijn met een stand. Kom vooral langs. En voor de
inwoners van Maasland, u kunt uw statiegeldbonnen inleveren bij de
AH, de opbrengst komt ten goede aan de doelen van Sport en Spel!
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Van de voorzitter
Wie kan het zichzelf nog herinneren? Of kunt het zich nog herinneren van uw kind of kleinkind?
Examen doen. Kunt u zich nog de spanning, de stress herinneren? En opeens zijn de examens achter
de rug. En dan maar wachten. Even een gevoel van rust, maar tegen de tijd dat de uitslag bekend
gemaakt zal worden, nemen de spanningen weer toe. Ben ik geslaagd of heb ik een her of ben ik soms
gezakt? En dan de uitslag: blijdschap of teleurstelling. Hangen we de vlag met de bekende schooltas uit
of niet? Hebben we eenmaal dat felbegeerde papiertje, dan staat de toekomst voor ons open: een
baan, een vervolgstudie. Kunnen we onze plannen realiseren? Hier in Nederland zijn bovengenoemde
feiten ons allen bekend. We hebben het allemaal meegemaakt. Als we dat vergelijken met de
kansarme kinderen in Kalimantan. Daar zijn weinig mogelijkheden en kansen voor hen. En wat
betekent dat: er is geen echte toekomst voor hen. Ze kunnen vaak niet lezen en rekenen. Hoe kunnen
ze dan een diploma halen? Gelukkig zijn er veel stichtingen die juist deze kinderen een kans willen
geven. Zo is dat ook bij onze Stichting Elim. De kinderen komen in ons kinderhuis en krijgen onderwijs.
De kinderen krijgen een toekomst. De kinderen beseffen dat: dankzij uw steun krijgen zij een kans. En
wat denkt u? Als je opeens de mogelijkheid krijgt om naar school te gaan, om te gaan studeren, om
aan je toekomst te kunnen werken, dan grijp je deze kans met beide handen aan. De kinderen van Elim
doen er dan alles aan om hun diploma te halen, zodat ze werk kunnen zoeken of verder kunnen gaan
studeren. Onlangs zijn weer alle kinderen die examen gedaan hebben, allemaal geslaagd. Reden voor
een feest. Maar ook reden voor dankbaarheid naar u toe. Dank zij uw steun/bijdrage kan dit allemaal
gerealiseerd worden. Blijft u ons – onze kinderen – steunen?
Kees Verwey

Even voorstellen: Deny en Dandy
Deze tweelingbroers zijn 15 jaar oud, zij komen uit
Mimpin, dat ligt op zo’n 3 uur rijden van het
kinderhuis. Ze woonden daar in een hut zonder
elektriciteit. Hun ouders zijn erg arm en konden op
een gegeven moment echt niet meer voor hen
zorgen. De jongens zitten nu allebei in de eerste
klas van het voortgezet onderwijs terwijl hun
ouders nooit naar school zijn geweest!
Dedy (links op de foto) is de rustige van het stel. Hij
houdt erg van voetballen en badminton, maar weet
eigenlijk niet wat hij later wil worden: “Ik denk dat
ik later op een plantage ga werken”.
Dandy zegt: “Waar ik het meest van houd? Van mijn tweelingbroer natuurlijk! We doen eigenlijk
altijd alles hetzelfde. Maar we gaan ook wel met anderen om. In sommigen dingen zijn we wel
verschillend: hij wil geen militair worden, maar ik wel! Wij hebben nooit ruzie, dat vind ik soms wel
raar. Verder houden van hetzelfde eten, van dezelfde kleding, en we missen allebei onze moeder
heel erg. Ik hoop dat ik later terug kan gaan naar mijn dorp en dat ik daar alles kan opbouwen, met
dat wat ik nu leer. Als ik soms verdrietig ben, dan zing ik het verdriet van mij af samen met papa
Isaac. Ik ben hier erg gelukkig en ben erg blij dat ik hier samen met mijn broer en mijn nichtje
(Theresia) ben. Ik moet wel vaak denken aan de andere kinderen in mijn dorp die geen plek hebben
zoals Elim..

Even voorstellen

Afscheid predikant
Rianne Noordzij

Nieuws uit Kalimantan
In februari van dit jaar heeft Cees Rijke (mede oprichter Stichting Elim) een bezoek gebracht aan
het kinderhuis en de school.

Dit is Theresia, maar iedereen
noemt haar Lala. Zij is 11 jaar
oud. Zij is een nichtje van Dedy
en Dandy en komt ook uit
Mimpin.

Na een lange vermoeiende reis, kwam ik na veel tussenstops en 8 uur vertraging aan in Supadijo,
het nieuwe vliegveld van Pontianak. Het was, zoals verwacht, zinderend heet. Isaac, het hoofd
van Elim Kalimantan, kwam mij ophalen. We hebben eerst maar een kopje soep gegeten
onderweg, zodat ik even kon bekomen van de reis. Daarna zijn we doorgereden naar Anjungan.
Bij aankomst regende het. Iedereen was daar heel blij mee, behalve ik. Want ik zag mijn foto’s al
verregenen! Ik was heel blij weer in het kinderhuis te zijn en werd hartelijk verwelkomd door
iedereen. Er werd muziek gemaakt en gezongen en ik werd getrakteerd op heerlijke vis, die in
onze eigen vijvers gekweekt was. Ik was verbaasd over de groei van de prachtige siripalmen, die
Isaac in de loop der tijd heeft neergezet. Ze waren prachtig in bloei.

“Mijn vader en moeder zijn
weg. Ik weet niet waar ze
gebleven zijn. Mijn vader heeft
mij hier gebracht, maar is
daarna verdewenen. Ik moest
erg huilen toen ik hier
gebracht werd, want ik wilde
niet weg. Maar nu ben ik
gewend en ben erg blij hier te
zijn. Ik heb hier veel broertjes
en zusjes en als ik nu terug ga
is daar toch niemand die voor
mij kan zorgen.
Ik hou erg van koken, mijn
lievelingsgerecht is bakso
(soep met vleesballetjes).
Maar ik heb ook nog andere
hobby’s, ik hou erg van muziek
en zingen. Ik vind klassieke
muziek erg mooi.

Op 26 april nam Rianne
Noordzij (mede oprichter van
Elim) afscheid als predikant
van de gemeente CentrumWest, de Rehobothkerk, te
Vlaardingen.
Zij wilde geen
afscheidscadeau, en daarop
hebben de gemeenteleden
geld ingezameld voor Elim. Na
afloop van de dienst ontving
Rianne een cheque van 660
euro. In diezelfde week
ontving zij nog een aantal
giften.
Elim bestaat inmiddels al 21 jaar en als ik zie hoe alles draait dan hebben we een gevoel van
grote dankbaarheid, dat er zoveel tot stand gebracht is. Veel kinderen hebben aan Elim een goed
bestaan te danken. En een toekomst. Toen ik op bezoek was bij Elim, kwamen er veel kinderen,
die nu volwassen zijn even gedag zeggen. Sommige van hen zijn inmiddels zelf vader of moeder:
“Kijk eens opa, dit is mijn zoon, al weer 5 jaar oud. Geef opa eens een handje”. Waarop de kleine
het gelijk op een brullen zette. Want zo’n grote blanke man uit Europa is maar knap griezelig!

In ons kinderhuis zijn nu 68 kinderen en tieners: 38 jongens en 30 meisjes. ’s Ochtends vroeg is
het daarom al een drukte van belang. Nonoi (Isaac’s vrouw) staat al om half 5 op en gaat dan
koken voor 68 man. Om 7 uur moet iedereen gegeten hebben en naar school zijn, dus dat
betekent: veel werk! Gelukkig helpen de oudere kinderen van het kinderhuis een handje mee
met koken en andere huishoudelijke taken.

De avond voor mijn vertrek uit Kalimanten heb ik iedereen alvast gedag gezegd, ik had een erg
vroege vlucht. Maar ondanks dat stonden toch veel kinderen vroeg op om mij uit te zwaaien, iets
waar ik erg door aangedaan was. Ik kijk terug op een prachtige tijd en hoop ze allemaal weer
gauw terug te zien.

En later wil ik Indonesisch
studeren.”

Wilt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief?

Men eet zoveel mogelijk van wat de grond oplevert. Vis uit de vijvers en groente en fruit die op
het terrein verbouwd worden.
*** LAATSTE NIEUWS ***
Op de valreep bereikte ons het nieuws dat alle leerlingen die dit jaar examen hebben gedaan,
geslaagd zijn! Zestien van de geslaagde leerlingen zijn opgegroeid in het kinderhuis en zullen nu
hun eigen weg gaan: verder studeren of op zoek naar een baan.

In de vorige editie van de Elim Courant vroegen we u zich, als u dat wilt, aan te melden voor de
digitale nieuwsbrief. We hebben inmiddels zo’n 30 aanmeldingen ontvangen. Hartelijk dank
hiervoor! Zij ontvangen deze Elim Courant per e-mail i.p.v. per post.
Het afdrukken van deze nieuwsbrief wordt gesponsord. De postzegel betaalt de stichting vanuit
uw contributie. Natuurlijk blijven wij deze papieren variant met plezier opsturen. Mocht u wel op
de hoogte willen blijven maar vanuit een kostenbesparend - en milieu vriendelijke - overweging
liever geen papieren nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kan dat. Stuur een mail
naar info@stichting-elim.nl met het e-mail adres waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen dan
zenden wij deze tweemaal per jaar in digitale vorm naar u toe.

Alles bij elkaar is er 1000 euro
opgehaald voor Elim!

Even voorstellen

Afscheid predikant
Rianne Noordzij

Nieuws uit Kalimantan
In februari van dit jaar heeft Cees Rijke (mede oprichter Stichting Elim) een bezoek gebracht aan
het kinderhuis en de school.

Dit is Theresia, maar iedereen
noemt haar Lala. Zij is 11 jaar
oud. Zij is een nichtje van Dedy
en Dandy en komt ook uit
Mimpin.

Na een lange vermoeiende reis, kwam ik na veel tussenstops en 8 uur vertraging aan in Supadijo,
het nieuwe vliegveld van Pontianak. Het was, zoals verwacht, zinderend heet. Isaac, het hoofd
van Elim Kalimantan, kwam mij ophalen. We hebben eerst maar een kopje soep gegeten
onderweg, zodat ik even kon bekomen van de reis. Daarna zijn we doorgereden naar Anjungan.
Bij aankomst regende het. Iedereen was daar heel blij mee, behalve ik. Want ik zag mijn foto’s al
verregenen! Ik was heel blij weer in het kinderhuis te zijn en werd hartelijk verwelkomd door
iedereen. Er werd muziek gemaakt en gezongen en ik werd getrakteerd op heerlijke vis, die in
onze eigen vijvers gekweekt was. Ik was verbaasd over de groei van de prachtige siripalmen, die
Isaac in de loop der tijd heeft neergezet. Ze waren prachtig in bloei.

“Mijn vader en moeder zijn
weg. Ik weet niet waar ze
gebleven zijn. Mijn vader heeft
mij hier gebracht, maar is
daarna verdewenen. Ik moest
erg huilen toen ik hier
gebracht werd, want ik wilde
niet weg. Maar nu ben ik
gewend en ben erg blij hier te
zijn. Ik heb hier veel broertjes
en zusjes en als ik nu terug ga
is daar toch niemand die voor
mij kan zorgen.
Ik hou erg van koken, mijn
lievelingsgerecht is bakso
(soep met vleesballetjes).
Maar ik heb ook nog andere
hobby’s, ik hou erg van muziek
en zingen. Ik vind klassieke
muziek erg mooi.

Op 26 april nam Rianne
Noordzij (mede oprichter van
Elim) afscheid als predikant
van de gemeente CentrumWest, de Rehobothkerk, te
Vlaardingen.
Zij wilde geen
afscheidscadeau, en daarop
hebben de gemeenteleden
geld ingezameld voor Elim. Na
afloop van de dienst ontving
Rianne een cheque van 660
euro. In diezelfde week
ontving zij nog een aantal
giften.
Elim bestaat inmiddels al 21 jaar en als ik zie hoe alles draait dan hebben we een gevoel van
grote dankbaarheid, dat er zoveel tot stand gebracht is. Veel kinderen hebben aan Elim een goed
bestaan te danken. En een toekomst. Toen ik op bezoek was bij Elim, kwamen er veel kinderen,
die nu volwassen zijn even gedag zeggen. Sommige van hen zijn inmiddels zelf vader of moeder:
“Kijk eens opa, dit is mijn zoon, al weer 5 jaar oud. Geef opa eens een handje”. Waarop de kleine
het gelijk op een brullen zette. Want zo’n grote blanke man uit Europa is maar knap griezelig!

In ons kinderhuis zijn nu 68 kinderen en tieners: 38 jongens en 30 meisjes. ’s Ochtends vroeg is
het daarom al een drukte van belang. Nonoi (Isaac’s vrouw) staat al om half 5 op en gaat dan
koken voor 68 man. Om 7 uur moet iedereen gegeten hebben en naar school zijn, dus dat
betekent: veel werk! Gelukkig helpen de oudere kinderen van het kinderhuis een handje mee
met koken en andere huishoudelijke taken.

De avond voor mijn vertrek uit Kalimanten heb ik iedereen alvast gedag gezegd, ik had een erg
vroege vlucht. Maar ondanks dat stonden toch veel kinderen vroeg op om mij uit te zwaaien, iets
waar ik erg door aangedaan was. Ik kijk terug op een prachtige tijd en hoop ze allemaal weer
gauw terug te zien.

En later wil ik Indonesisch
studeren.”

Wilt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief?

Men eet zoveel mogelijk van wat de grond oplevert. Vis uit de vijvers en groente en fruit die op
het terrein verbouwd worden.
*** LAATSTE NIEUWS ***
Op de valreep bereikte ons het nieuws dat alle leerlingen die dit jaar examen hebben gedaan,
geslaagd zijn! Zestien van de geslaagde leerlingen zijn opgegroeid in het kinderhuis en zullen nu
hun eigen weg gaan: verder studeren of op zoek naar een baan.

In de vorige editie van de Elim Courant vroegen we u zich, als u dat wilt, aan te melden voor de
digitale nieuwsbrief. We hebben inmiddels zo’n 30 aanmeldingen ontvangen. Hartelijk dank
hiervoor! Zij ontvangen deze Elim Courant per e-mail i.p.v. per post.
Het afdrukken van deze nieuwsbrief wordt gesponsord. De postzegel betaalt de stichting vanuit
uw contributie. Natuurlijk blijven wij deze papieren variant met plezier opsturen. Mocht u wel op
de hoogte willen blijven maar vanuit een kostenbesparend - en milieu vriendelijke - overweging
liever geen papieren nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kan dat. Stuur een mail
naar info@stichting-elim.nl met het e-mail adres waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen dan
zenden wij deze tweemaal per jaar in digitale vorm naar u toe.

Alles bij elkaar is er 1000 euro
opgehaald voor Elim!
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WAPRO is een initiatief van Accent Praktijkonderwijs
(VO) te Rotterdam. Het WAPRO-team bestaat uit een
aantal enthousiaste leerkrachten. Zij organiseren op
hun school met de leerlingen allerl ei activteiten voor het goede doel. Geïnteresseerden kunnen
zich tegen betaling inschrijven op deze activiteiten. De helft van het inschrijfgeld is voor de
onkosten, de andere helft komt dit jaar ten goede aan Stichting Elim. Het mes snijdt hierdoor aan
twee kanten: de mensen hebben een gezellige avond en er wordt geld ingezameld voor het goede
doel.
De aftrap is op 24 maart geweest. Elim-voorzitter Kees Verwey heeft een presentatie gehouden
over het werk van Elim en het specifieke doel waar geld voor ingezameld wordt.
Op 24 juni vinden er bij Accent enkele workshops plaats met als thema 'Indonesië': schilderen,
batikken, Indonesisch koken, wijn proeven en je eigen blog maken.
Op 2 oktober wordt het geheel afgesloten met een Gala Diner, met als thema “Glamour for the
Society”. De kosten hiervan zijn €40,- inschrijven kan via wapro-team@hotmail.com.
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Eén van de activiteiten Die WAPRO heeft
georganiseerd om geld in te zamelen is inmiddels
achter de rug: in april heeft er een sponsorloop plaats
gevonden (tijdens de Rotterdam Marathondagen).
De deelnemers hebben sponsors geworven en
daarmee geprobeerd zoveel mogelijk geld op te halen
voor Elim. Respect voor deze lopers!

PCB De Schakel uit Leimuiden spaart voor Elim
In januari heeft Kees Verwey (voorzitter
stichting Elim) een bezoek gebracht aan
basisschool De Schakel in Leimuiden. Hij
kwam daar vertellen over het werk van
de stichting. Het zendingsgeld dat de
leerlingen van De Schakel wekelijks
inzamelen zal namelijk ten goede komen
aan Elim! Er is inmiddels een mooi
startbedrag, de inzameling tijdens de
kerstviering had al €398,15 opgeleverd!
Daarnaast hadden de leerlingen nog een cadeautje voor Kees: vier volle zakken met lege pennen
en viltstiften voor de pennenactie!

Sport en spel Maasland
Goed nieuws, Stichting Elim is uitgekozen als een van de goede doelen
van Sport en Spel. Op 11, 12 en 13 juni vindt Sport en Spel in Maasland
plaats. Er worden activiteiten en evenementen georganiseerd om geld
in te zamelen voor verschillende goede doelen. Kijk op de website voor
meer informatie en het programma: http://sportenspel.org/. Wij zullen
op 13 juni aanwezig zijn met een stand. Kom vooral langs. En voor de
inwoners van Maasland, u kunt uw statiegeldbonnen inleveren bij de
AH, de opbrengst komt ten goede aan de doelen van Sport en Spel!
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Van de voorzitter
Wie kan het zichzelf nog herinneren? Of kunt het zich nog herinneren van uw kind of kleinkind?
Examen doen. Kunt u zich nog de spanning, de stress herinneren? En opeens zijn de examens achter
de rug. En dan maar wachten. Even een gevoel van rust, maar tegen de tijd dat de uitslag bekend
gemaakt zal worden, nemen de spanningen weer toe. Ben ik geslaagd of heb ik een her of ben ik soms
gezakt? En dan de uitslag: blijdschap of teleurstelling. Hangen we de vlag met de bekende schooltas uit
of niet? Hebben we eenmaal dat felbegeerde papiertje, dan staat de toekomst voor ons open: een
baan, een vervolgstudie. Kunnen we onze plannen realiseren? Hier in Nederland zijn bovengenoemde
feiten ons allen bekend. We hebben het allemaal meegemaakt. Als we dat vergelijken met de
kansarme kinderen in Kalimantan. Daar zijn weinig mogelijkheden en kansen voor hen. En wat
betekent dat: er is geen echte toekomst voor hen. Ze kunnen vaak niet lezen en rekenen. Hoe kunnen
ze dan een diploma halen? Gelukkig zijn er veel stichtingen die juist deze kinderen een kans willen
geven. Zo is dat ook bij onze Stichting Elim. De kinderen komen in ons kinderhuis en krijgen onderwijs.
De kinderen krijgen een toekomst. De kinderen beseffen dat: dankzij uw steun krijgen zij een kans. En
wat denkt u? Als je opeens de mogelijkheid krijgt om naar school te gaan, om te gaan studeren, om
aan je toekomst te kunnen werken, dan grijp je deze kans met beide handen aan. De kinderen van Elim
doen er dan alles aan om hun diploma te halen, zodat ze werk kunnen zoeken of verder kunnen gaan
studeren. Onlangs zijn weer alle kinderen die examen gedaan hebben, allemaal geslaagd. Reden voor
een feest. Maar ook reden voor dankbaarheid naar u toe. Dank zij uw steun/bijdrage kan dit allemaal
gerealiseerd worden. Blijft u ons – onze kinderen – steunen?
Kees Verwey

Even voorstellen: Deny en Dandy
Deze tweelingbroers zijn 15 jaar oud, zij komen uit
Mimpin, dat ligt op zo’n 3 uur rijden van het
kinderhuis. Ze woonden daar in een hut zonder
elektriciteit. Hun ouders zijn erg arm en konden op
een gegeven moment echt niet meer voor hen
zorgen. De jongens zitten nu allebei in de eerste
klas van het voortgezet onderwijs terwijl hun
ouders nooit naar school zijn geweest!
Dedy (links op de foto) is de rustige van het stel. Hij
houdt erg van voetballen en badminton, maar weet
eigenlijk niet wat hij later wil worden: “Ik denk dat
ik later op een plantage ga werken”.
Dandy zegt: “Waar ik het meest van houd? Van mijn tweelingbroer natuurlijk! We doen eigenlijk
altijd alles hetzelfde. Maar we gaan ook wel met anderen om. In sommigen dingen zijn we wel
verschillend: hij wil geen militair worden, maar ik wel! Wij hebben nooit ruzie, dat vind ik soms wel
raar. Verder houden van hetzelfde eten, van dezelfde kleding, en we missen allebei onze moeder
heel erg. Ik hoop dat ik later terug kan gaan naar mijn dorp en dat ik daar alles kan opbouwen, met
dat wat ik nu leer. Als ik soms verdrietig ben, dan zing ik het verdriet van mij af samen met papa
Isaac. Ik ben hier erg gelukkig en ben erg blij dat ik hier samen met mijn broer en mijn nichtje
(Theresia) ben. Ik moet wel vaak denken aan de andere kinderen in mijn dorp die geen plek hebben
zoals Elim..

