NIEUWSBRIEF 1 e KWARTAAL 2015
Galaten 6 : 9-10
9 Laten we nooit stoppen om goed te doen. Want uiteindelijk zullen we daarvan de
zegen oogsten.
Maar dan moeten we wel doorzetten!
Daarom moeten we, wanneer we de kans hebben, voor iedereen goed zijn.
In onze vorige nieuwsbrief hadden wij vermeld dat er een moderne uitvoering zal komen.
Maar Samuel en zijn gezinnetje verblijven op dit moment voor een operatie in Nederland.
Graag uw gebed hiervoor, dit omdat het een moeilijke zware open hart operatie betreft.
FEEST DAGEN WEER VOORBIJ
Het nieuwe jaar 2015 is reeds enkele weken oud, en ook het jaarlijkse carnaval is weer
voorbij, de kinderen die wel naar school kunnen/mogen nemen de draad weer op.
Jammer genoeg is dat bij ons niet altijd mogelijk, vanwege de ziekte van het kind.
Niet elk kind kan met zijn ziekte ge-accepteerd worden op de scholen en daarom zoeken
wij een oplossing.
Een van de plannen is om bij Siloam “electronisch basis onderwijs” te gaan geven.
Hiervoor doen wij een oproep mee te helpen/zoeken voor Nederlands talige “software”
In Nederland hebben wij hiervoor een “contact adres” waar u uw hulp kunt aanbieden.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met de Fam. P.Burgering tel: 076-5143444 of
email adres: phburgering@ziggo.nl
Laatste ontwikkelingen op Curacao
Economisch gaat het niet best, ondanks de mooie woorden van de overheid dat het beter
gaat, merken de arme mensen er helemaal niets van.
Het lokale ziekenhuis is in ernstige financiele problemen, net zoals particuliere klinieken
en instellingen.
Er zijn drie apotheken gesloten en de medicijn voorziening is moeilijker geworden.
Bevolking van Westpunt moet kilometers afleggen voor de dichts bijzijnde apotheek.
Doktoren en apotheken zoeken naar alternatieve medicatie, als het niet op het eiland
voorradig is.
Veel gehoorde klacht is, dat de overheid slecht van betalen is, waardoor leveranciers niet
(meer) leveren in afwachting van de openstaande schulden of alleen bij contante betaling.
Wij moeten daardoor zelf ook zoeken naar oplossingen en creatief zijn.
Gelukkig merken de kinderen daar weinig van, wij proberen dit ook zo te houden.

De Chiquncuya epidemie
Ook deze epidemie was te laat onderkent en heeft enorm veel mensen onder laten lijden.
Inmiddels is de piek ervan bereikt, en hopen nu dat het beter zal gaan, maar geen garantie
dat het weer terug kan keren. Wel is inmiddels erkent dat het voor mensen (bejaarden en
kinderen) met een zwak gestel gevaarlijk kan zijn.
Foto collectie van enkele Siloam kinderen anno 2015

We zijn heel dankbaar voor de speciale Kerstgiften en aktie’s die voor de kinderen
gehouden zijn, en inmiddels op de Stichting rekening mochten ontvangen.
Niet alleen voor de kinderen van Siloam een geweldige Zegen, maar ook de kinderen in
nood van de omringende wijken hebben wij de afgelopen Kerst – en Nieuwjaar periode
van extra voedsel kunnen voorzien. (o.a. 75 kersthammen)
In de volgende nieuwsbrief, zullen we meer hierover meedelen en foto’s laten zien.
Zonder uw hulp in de afgelopen jaren konden wij dit absoluut niet doen.
Hier zijn wij u enorm dankbaar voor, en samen met u blijven wij zoveel mogelijk
helpen met heel veel inzet en liefde…
Wij wensen u namens alle kinderen, medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers, Gods
Rijke Zegen toe.
Br. HERMAN

