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Aan onze grote vriendenkring in Nederland van het adoptieproject in de Molukken,
Tot onze grote vreugde mogen wij constateren, dat het Ambonadoptieproject voor arme
schoolkinderen in de Molukken nog steeds leeft, zelfs groeit en ook nieuwe wegen inslaat!
We hebben dit jaar een totaal van Rupiah 1.510.000.000,- (1 miljard, vijf honderd en tien miljoen
rupiah) uit kunnen keren. Dit komt overeen met ongeveer € 100.600,-. Hiervan is € 67.000,uitgekeerd aan de afzonderlijke kinderen, terwijl € 33.600,- toegekend werd aan projecten van meer
algemene aard, die aan groepen van kinderen ten goede komen zoals herstel en uitbreiding van
internaten en weeshuizen, aanschaf van meubilair e.d.. We mogen ons – naast de regelmatige
bijdragen van de adoptieouders - namelijk verheugen in het ontvangen van veel algemene giften
voor het adoptieproject, waar we dankbaar gebruik van maken om te voldoen aan verzoeken van
meer algemene aard. Natuurlijk alles m.b.t. de kinderen. M.n. weeshuizen worden hiermee
gesteund, waarvan er elf op ons lijstje staan. Zelfs vanuit Indonesië zelf zijn er enkele regelmatige
donateurs. De totale inkomsten waren dusdanig, dat we deze uitgaven hebben kunnen doen zonder
ons in de schulden te steken!
Dan, wat betreft de “nieuwe wegen”. In overleg met Corrie en Gert Leen hebben we hier in Ambon
een adoptiecommissie in het leven geroepen, die bestaat uit 4 leden t.w. Mgr. Andreas Sol, zuster
Bernadette Yeuyanan, mw. Elizabeth (Liz) Hateyong en pater Kees Böhm. Enige punten van aandacht
van deze commissie zijn o.a.: verhoging van de adoptietoelage voor de kinderen die (nog) geen vaste
adoptieouder hebben (totaal 1600 kinderen), intensivering van de begeleiding in de verder
afgelegen gebieden, zowel wat betreft de kinderen als ook de plaatselijk verantwoordelijken (over
het algemeen pastors en zusters) met aandacht voor regelmatig (minstens tweemaal per jaar)
verslag over de situatie van de adoptiekinderen. Met dit doel, onder andere, heeft zr. Bernadette in
de eerste week van december de Kei-eilanden een bezoek gebracht.
Dit alles, beste lezer, wordt mogelijk gemaakt door uw enthousiaste bijdrage, die we steeds in
dankbaarheid ontvangen. Het is een aanleiding voor ons om u allen in ons gebed bij de Heer aan te
bevelen. Heel hartelijk dank voor deze edelmoedige steun!
Geachte lezer, wij willen u niet vermoeien met een lange brief met veel cijfers en punten van beleid.
Mocht u nog vragen hebben over het Ambonadoptieproject dan kunt u altijd contact opnemen met
ons contactadres in Nederland: Corrie Leen, Ravensbos 91, 2134TP Hoofddorp. Tel: 023-5632297 of
email: corrieleen@wxs.nl. Indien gewenst stuurt zij uw vragen / opmerkingen door naar ons kantoor
in Ambon. Enige tijd geleden is er een website geopend , waar veel interessants te lezen is over het
adoptieproject: www.ambonadoptieproject.nl
Wij wensen u allen van harte een Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toe. Moge de vrede van
de Heer met u zijn.

