Beste supporter van het Amecetwerk…!

Een gemiddelde voetbalclub heeft veel aan trouwe supporters.
Dat hebben wij als stichting de Figurant ook aan mensen die ons supporten…steunen…en
daarmee het werk van Amecet in Oeganda letterlijk en figuurlijk een warm hart toedragen!
Heel erg bedankt voor de giften en steun dit jaar!

Het is een bewogen jaar geweest…
We hebben mogen vieren in mei dat we 20 jaar stichting de Figurant zijn.
Twintig jaren waar het kinderopvangwerk in Soroti al heel snel ons grootste goede doel is
geworden.
We mochten een feestelijk benefietconcert houden in Goes, waarbij Els van Teijlingen, met
haar 4 kinderen, helemaal vanuit Oeganda, de eregasten waren.

Het was dan ook onbeschrijfelijk om deze zomer te zien dat twee van haar kinderen
overleden…
Kwetsbare kinderen, ze hebben een mooi leven gehad en liefde en zorg ervaren, maar de
vragen en pijn van gemis blijven.
In het Amecetwerk zijn er ook goede ontwikkelingen. Het leiderschap is steeds meer
verdeeld.
De duurzaamheidsvisie wordt meer en meer ingevuld: er is een landbouwproject in
ontwikkeling, er zijn koeien voor eigen melk, biogas van de koeienpoep geeft brandstof…
En Amecet hoort nu officieel tot de 5 beste kinderopvanghuizen van Oeganda.

We zijn hier dankbaar voor en we zien dat het goede nieuws van God mensen troost,
inspireert, handen en voeten geeft om er voor de ander te zijn…
ook mede door de giften van trouwe supporters als jullie kan dit werk doorgaan.
Zo willen over het gemis, de gebrokenheid, die je ook in het Amecetwerk tegen komt, heen
kijken en in 2020 vertrouwen dat dit mooie stukje werk kinderen kan blijven zegenen.
Heel erg bedankt voor je support, dat we dit door mochten geven naar Soroti in Oeganda.
Namens stichting de Figurant en de medewerkers en kinderen van Amecet,
Eyalamanoi (Atesso taal voor ”heel erg bedankt!”)
Vrede en alle goeds + een warme groet uit Goes,

Theo van Teijlingen
PS Kijk voor actuele zaken op: https://www.amecet-childrenshome.com/blog

