Keuskupan Amboina
Jalan Pattimura 26
AMBON 97124
Indonesia
Ambon, december 2017
Aan allen wie het Ambonadoptieproject ter harte gaat!

Geachte weldoeners,
Kerstmis is al nabij, en daarbij brengt ook het Kerstkind ons elkaar meer nabij: u allen en
wij hier, samen met de vele kinderen die ons allen ter harte gaan. Wij allen zijn dankbaar, dat we
het Kerstkind niet met lege handen hoeven te bezoeken. Door Gods goede welwillendheid
mogen wij beschikken over wat wij nodig hebben, en kunnen zelfs een helpende hand uitsteken
naar hen die er economisch minder gunstig voorstaan.
Ik moge u even in het kort melden hoe het met de inkomsten en uitgaven staat, en wel
gerekend vanaf juli 2016 t/m juni 2017. Gedurende deze twaalf maanden mochten wij ontvangen
totaal € 66.692,- Dezelfde som werd ook uitgegeven ter ondersteuning van minder
draagkrachtige kinderen voor schoolgeld en schoolbehoeften. In Juli was de koers nog 14.000,rupiah per Euro, zodat deze inkomsten totaal Rupiah 933.688.000,- bedroegen. We moeten
erkennen dat door diverse omstandigheden het aantal weldoeners aanzienlijk is afgenomen. Ter
vergelijking: vijf jaar geleden bedroeg het totaal aan giften € 100.000,- Desalniettemin zijn wij
blij dat wij met uw hulp nog vele kinderen, waarvan een gedeelte in de elf internaten verblijft,
kunnen helpen. Zuster Bernadet zorgt iedere maand trouw voor de verzending van de gelden
naar de diverse posten op de eilanden. Ook Mevr. Liz Hateyong verleent daartoe haar zeer
welkome bijdrage. In de stad Ambon zelf, waar ik verblijf, mag ik regelmatig waarnemen hoezeer
de financiële last van de ouders verlicht wordt door deze geldelijke steun. Soms is de bijdrage
niet voldoende en komt men wanhopig naar me toe om alsjeblieft te helpen met een extraatje,
want zoon of dochter is op school al de deur gewezen wegens tekort aan schoolgeld.
Wij hier in Ambon zijn u allen erg dankbaar dat deze hulpverlening nog steeds mag
doorgaan; en als we wat gas terug moeten nemen, ja, het zij zo.
Tenslotte moge ik u, mede uit naam van Zuster Bernadet Yeuyanan, Mevr. Liz Hateyong
en Corrie en Gert Leen van harte een Gelukkig Kerstfeest toewensen: moge Gods barmhartige
Liefde uw aller deel zijn. Daarnaast natuurlijk een Goed Uiteinde van 2017 toegewenst en een
Voorspoedig Begin van het Nieuwe Jaar!
Hartelijke groet,
Pater Kees Böhm MSC
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