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Aan onze grote vriendenkring in Nederland van het adoptieproject in de Molukken
Het naderend Kerstfeest confronteert ons met het Kind dat geboren werd in een
stal. Hij wordt zichtbaar voor ons in alle kinderen, maar heel in het bijzonder in hen die op
een of andere wijze misdeeld zijn. Wij samen hebben hart voor deze kinderen en willen hen
op bescheiden wijze helpen, eventueel een foto van hen koesteren om zo hen als het ware
nabij te zijn.
Wij van het adoptiecomité in Ambon mogen met vreugde constateren dat uw
aandacht voor deze kinderen – voor “uw” kind – onverflauwd is. Niet alleen doordat wij
steeds uw regelmatige bijdrage mogen ontvangen om het deze kinderen mogelijk te maken
onderwijs te genieten, maar ook omdat wij enkele malen enkele gasten uit Nederland
mochten ontvangen die uitermate meeleefden met het wel en wee van dit adoptieproject.
Mgr. Sol is inmiddels 100 jaar geworden is en deelt de verantwoordelijkheid in toenemende
mate met anderen. Die “anderen” zijn pater Kees Böhm, Zuster Bernadette fdnsc en
mevrouw Liz Hateyong. Zoals bekend, is van deze drie alleen Zuster Bernadette full time
voor dit werk beschikbaar. Zij heeft contact met de plaatselijk verantwoordelijken. Want de
kinderen die geholpen worden – ongeveer 2000 – wonen verspreid over de hele Molukken.
En op al die plaatsen is het een pastor of zuster of leek die uit naam van het project de
gelden doorgeeft aan de betreffende ouders, of in andere gevallen rechtstreeks aan de
school.
We zijn verheugd en dankbaar dat ook in Nederland het project bij Corrie en Gert
Leen en hun helpers in goede handen is. Het is wel de bedoeling dat dit project steeds kleinschalig zal blijven. Wij vertrouwen erop dat u allen die dit leest, blijvend uw steun –
geestelijk zowel als stoffelijk – zult blijven geven. Wij zijn hiervoor uitermate dankbaar.
Wij mogen u tot slot van harte een Gelukkig en Gezegend Kerstfeest toewensen. En
moge de Gever van alle goeds u allen steeds nabij zijn ook in het Nieuwe Jaar.
Hartelijke groet van ons viertjes maar meer nog van alle Molukse kinderen en hun
families die uw welwillendheid mogen ervaren.
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