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Ambon, december 2012.
Aan alle geachte en dierbare mensen,
die het Adoptieproject voor arme kinderen en weeskinderen in de Molukken helpen!
In deze Kerstbrief zeg ik u allereerst mijn grote dank toe. De in 2012 geboden hulp was nog
steeds buitengewoon en voldoende voor alle nodige uitgaven van dit jaar. Het totaalbedrag was
1.200.000.000,- Rupiah (een miljard twee honderd miljoen Rupiah) = ongeveer € 100.000,- . Dit bedrag is
vooral geschonken door adoptieouders van hun kinderen alhier, maar voor een deel ook in het
algemeen gegeven aan dit project. Zo mag ik vermelden een gift van € 10.000,- en een van € 6.000,- en
vele van € 1.000,- Daardoor ook was dit jaar een succes en kon de hulp onverminderd doorgaan.
Onder de rond 2000 kinderen waren er ook een 193 op Kei en Tanimbar, die mentaal of fysiek
gehandicapt zijn en 35 dove kinderen op een school met internaat in Ambon.
In elf weeshuizen op zeven Molukse eilanden werden 216 kinderen maandelijks geheel
onderhouden.
De moeilijke administratie en de goede verdeling van de maandelijkse 100 millioen rupiah werd
zorgvuldig geregeld door Zuster Bernadette met medewerking van zusters en pastoors ter plaatse.
Sinds 1980 is dit Adoptieproject begonnen in de St. Pancratiuskerk te Sloten/Amsterdam. In de
Nachtmis van Kerstmis is de collecte daar nog altijd voor deze kinderen. Familie, vrienden en kennissen
in vele plaatsen in Nederland volgden.
Corrie en Gert Leen en ook nog altijd Broeder Sjaak Veken MSC in Tilburg zijn nu de grote
helpers in Nederland.
Mag ik u allen vragen om ook in 2013 dit project te blijven steunen, waarvoor ik U allen, mede
namens Zuster Bernadette en alle “adoptiekinderen”, bij voorbaat heel hartelijk dankzeg.
Aan u allen van harte een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst!
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