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NIEUWSBRIEF

Lieve donateurs, vrienden en familie,
Het Allin Wayna House gaat steeds beter lopen. Elke week komen er meer jongeren naar ons centrum. Ook leren
we de jongeren steeds beter kennen. Omdat we begonnen zijn met het bezoeken van de families van de
jongeren, leren we steeds meer ellende achter de jongeren kennen. Zo bezocht Wilma deze week een meisje van
14 jaar met een kindje. Ze leeft met haar familie in een armoedig krotje. Het moet een geheim blijven wie de
vader van het kindje is…. Toen het meisje zwanger was heeft ze met medicijnen geprobeerd om abortus te
plegen. Hierdoor is het kindje nu niet helemaal gezond. Omdat de naam van de vader niet bekend is, kan het
kindje geen ID-bewijs aanvragen. Met alle gevolgen van dien. Wat een problemen bij deze twee jonge mensen.
Wilma heeft afgesproken haar regelmatig te blijven bezoeken en te helpen waar ze kan.
Ook mogen we er zijn voor Juan Carlos, een vrolijk jochie van 11 jaar. Hij woont niet bij zijn familie, omdat zijn
moeder altijd werkt en hij niet weet waar zijn vader is. Je kan aan dit jochie zien dat hij veel te weinig gezond
eten heeft gehad. Niemand kijkt echt naar hem om, daarom gaat hij meestal ook niet naar school. Bij ons heeft
hij een plek gevonden waar het gezellig is, waar hij een spelletje kan spelen en waar hij positieve aandacht krijgt.
Nu hoeft hij niet de hele dag over straat te zwerven…
Dank U God voor de kans om deze jongeren te mogen helpen!

Rijen, wachten, rijen, wachten, wachten en nog eens wachten…
Hier in Peru hoeven wij maar 5 rekeningen te betalen: Huur van het huis,
elektra, water, school en internet. Maar omdat hier bijna niemand een
bankrekening heeft, moet je voor elke rekening naar een ander loket. We
hebben uitgerekend dat wij elke maand 8 tot 10 uur bezig zijn om deze 5
rekeningen te betalen. Soms is de rij te lang, dan moeten we een andere
keer terug komen. Soms klopt de rekening niet, dan moeten we dat eerst
uitzoeken etc.. Internetbankieren is toch wel makkelijk….

Elke donderdag bezoeken wij Centro Juvenil, de jeugdgevangenis van Huancayo.
Zo ook deze donderdag. José Elvis, een rustige jongen van 17 jaar gaf de muts op
de foto aan mij. Super leuk! Hierna vertelde hij zijn verhaal aan mij…Hij zit nu 1
jaar in de jeugdgevangenis en hij moet nog 3 jaar. Zijn familie woont in Arequipa.
Deze stad is ongeveer een dag reizen vanaf Huancayo. Hierdoor krijgt hij nooit
bezoek. Ook vertelde José Elvis dat hij vlak voordat hij werd opgepakt vader is
geworden van een meisje. Maar hij is niet meer samen met de moeder van zijn
dochtertje. En of dit nog allemaal niet genoeg is vertelde hij ook nog dat 3 jaar
geleden zijn tweelingbroer is vermoord…Tja, wat moet je dan nog zeggen?
Daarom heb ik maar voor hem gebeden.

BARBACOA!
Help je ons mee…?
Zo als je kunt lezen gaat het werk best goed hier in Peru. Maar...ons project, het Allin Wayna House is in financiële
nood. Toen wij in januari vertrokken naar Peru was onze begroting zo goed als rond. Mede dankzij veel donateurs.
In de afgelopen maanden is de euro ongeveer 18% in waarde gedaald ten opzichte van de Peruviaanse Sol.
Hierdoor hebben wij plotseling in 2015 en in 2016 een gat in onze begroting van meer dan 3500 euro per jaar.
Dit kan direct gevolgen hebben voor de allerarmste jongeren van Huancayo. Zonder dit geld kunnen wij deze
jongeren veel minder hoop geven, helpen groeien en lol met hen maken. Wij geloven dat God juist van deze arme
jongeren houdt. Daarom willen wij graag doorgaan met het geven van liefde aan deze jongeren.
Zou jij ons project daarom financieel willen steunen door t/m december 2016, donateur te worden van ons
project?
Je kunnen donateur worden door het formulier in de bijlage van deze mail in te vullen, te scannen en terug te
sturen naar dit e-mailadres.
Ook kan je het ingevulde formulier geven aan: Barry de Vries, Gertjan Laan, Jettie Hijmissen of Tessa van der Molen
of sturen naar Bongerd 7, 8212 BA Lelystad.
Ook kan je zelf een gift overmaken naar:
NL 76 RABO 0108688933
t.n.v. St. T’ikani in Renkum o.v.v. Fam. van der Molen in Peru
Je gift is belasting aftrekbaar en komt voor 100% toe aan ons project.
Hartelijk dank en groeten uit Huancayo – Peru,
Rick en Wilma

Rick en Wilma van der Molen
- www.tikani.org
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