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Ambon, November 2011
Aan allen die het adoptieproject voor arme- en weeskinderen in de
Molukken helpen.
ln deze jaarlijkse kerstbrief over het project moet ik allereerst
melden dat de twee centrale personen in Nederland, na 30 jaar,
vanwege overlijden aan dit project zijn ontvallen.
Mevr. Rie Sol-Schreurs overleed op í 5 juli 2011 en haar man Toon Sol
overleed 26 november 2011.
Wat deze twee mensen voor duizenden kinderen hier
door medewerking van u allen hebben gedaan is niet te
beschrijven. Grote dank uit de Molukken.
Een familielid wil nu hun werk ovememen. De familie Gert en
Corrie Leen lieten mij al spoedig weten dat zil gaan helpen. Corrie
Leen vraagt mij het volgende in deze kerstbrief aan u mede te
delen:
Beste Adopti*Ouders,
Mijn naam is Conie Leen. lk ben een nicht van Toon en Ne Sol.
Al zo'n 25 jaar houd ik het bestand bij van het adoptieproject.
ln dit computehestand staan alle gegevens van de adoptie-ouders,
gekoppeld aan hun kind (eren). lk ontvang de wijzigingen van
kinderen via de comput$ vanuit Ambon en zorg sÍeeds voor een
blgewe*te lijst. Mijn oom, Toon Sol, heefr mij gevnagd zijn
wed<zaamheden rondom het project van hem over te nemen.
lk heb aangegeven dit van harte te willen daen. Een adoptieproject
zoals dit Ambonproject mag gewoonweg niet stoprf,n! De
kinderen moeten geholpen worden! Omdat tijden
vennderen en wij zoveel mogelijk met de computer zouden witten
communiceren, willen wij u vragen uw email-adres aan ons door te
geven, door een mail te sturen naar conieleen@wxs.nl lndien u
niet over een mailadres beschi(, is dat uiteraad geen probleem.
ln dat geval zullen we u op de hoogte blijven houden via de
telefoon of briefpost.
We hopen, dat u allen net als wij met veel enthousiasme dit project
blffi steunen. Heeft u vragen en/of suggesties, schroom niet, maar
mail of bel ons dan gerust!

Met viendeliike groet,
Conie Leen
conieleen@wxs.nl
tel:023-5632297
Raversöos 9r,
2134 TP Hoofddotp
Omtrent de stand van het project in het jaar 2011 kan ik u nu al
zeggen dat alle maandelijkse uitgaven doorZr.Bemadette en
miiàlf gedaan, steeds ziin doorgegaan ei dat.aldus een bedrag van
nf.t .Zo''o.ooo.oO0 (ongeveer 1.oOO.o0O Euro) kon worden uitgegeven dank
zij alle giften.
Moge de alles overtrefiende liefde, door het Kerstkind ons geleerd,
u ook in 2012 bluven bezielen.
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