Zus en broer doen de groeten..!!!
Els en Theo van Teijlingen doen de groeten aan de federatie!
“Het is nu al wat weken geleden, sinds ik in ’s Heer Arendskerke aanwezig was, bij het startschot van
de ondersteun actie van de federatie “De Samenwerking”, voor het Amecetwerk te Soroti,
Oeganda,”aldus Theo van Teijlingen. Tijdens die dienst vertelde Theo ook over de ontwikkeling van
het Amecetwerk in Soroti, waar zus Els een kinderopvangwerk heeft opgezet.
“Er zijn mooie ontwikkelingen” ,aldus Els. “Er is gepraat en nagedacht over een stukje
zelfredzaamheid. Dat is opgezet, d.m.v. het koeienproject en landbouw. we gaan nu geen dure melk
meer kopen, want sinds het kalfje geboren is, hebben we melk. Wat we over houden, kunnen we in
de toekomst gaan verkopen. Met de landbouw hebben we eigen voedsel, maar ook dat kan
opbrengst geven, door het te verkopen op de markt.”
In de decembermaand is er weer de terugkom week voor oudere kinderen, allemaal hebben zij ooit
in Amecet gewoond, kortere of langere tijd. Maar omdat het geen weeshuis is en de familie altijd de
verantwoordelijkheid blijft houden, zijn ze weer terug gegaan naar hun dorpje. Volgen een opleiding
of werken. In de terugkom week worden ze bemoedigd dat ze, ondanks hun HIV + status, kostbare
mensen zijn. En allemaal gaan ze naar huis met een kerstpakket voor de familie: wat meel, suiker,
zaaigoed, zeep, tandpasta, soms een matras… Prachtig dat jullie dit willen steunen tijdens de
Adventstijd!
“Heel erg bedankt”, zegt Els van Teijlingen, “voor jullie steun! Jullie gebed, giften, aandacht voor ons
werk. Kijk vooral ook op onze nieuwe website: https://www.amecet-childrenshome.com en volg
de ontwikkelingen. Ik wens jullie allemaal een hele goede feestmaand december toe! Ook namens de
staf hier en de kinderen…”
“ Ik sluit me daar helemaal bij aan”, zegt Theo vanuit het veel koudere Goes in Nederland. “Het is zo
bemoedigend om te zien hoe dit mooie werk in Oeganda ondersteund wordt, met korte en krachtige
lijntjes! Trouwens, zet alvast een kruisje in je agenda, want op vrijdag 17 mei in Goes, dan vieren we
dat we 20 jaar stichting de Figurant zijn! We organiseren dan een benefietconcert in de schouwburg
de Mythe en Els en haar kinderen zijn er ook bij! Voor meer info, kijk op www.defigurant.nl . Fijne
feestdagen gewenst in het licht van het goede nieuws, wat naar ons toegekomen is…!”
Els en Theo van Teijlingen…zus en broer, met 6000 km… er tussen…

