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Geachte dames en heren,

Zeewolde, 13 december 2007

Deze week ontvingen wij
informatie over de vorderingen
van de
”Sociale – Werkplaats”.
Naar Surinaamse begrippen
gezien, mogen we zeggen dat het
bouwen van deze ruimte
uitstekend gaat. We hebben hier
best wel enige zorg over gehad,
de reden was dat men ons
vertelde dat het bouwen van het
hoofdgebouw 5 jaar in beslag
genomen had.
Op dit moment mogen we zeggen,
dat er een gegronde hoop is dat
we voor het einde van het jaar
glas en waterdicht kunnen zijn. De bedoeling was n.l dat wanneer wij in februari komen we ons
kunnen bezig houden met de afbouw. Gezien de grote hoeveelheid werk, hebben we besloten niet
3 maar 4 weken te blijven, zodat voor het jubileum in april er alles strak bijstaat.
Ook kregen we deze week wel een zeer bemoedigend bericht, n.l dat de opvolging van zr Jenny
wat vastere vormen krijgt. Afgelopen november is er een familie geweest, die volgend jaar
september willen starten in het tehuis. Er is afgesproken om een jaar te blijven, waarna de
beslissing genomen wordt dit definitief te maken. Een ingrijpende beslissing.
Zr Jenny heeft dit werk nu 35 jaar gedaan ze is 67 jaar, in het voorjaar werden er 2 baby,s
gebracht wat haar deed verzuchten –ik kom nooit uit de kleine kinderen -.Er is tussen de
kinderen een groot leeftijd verschil, en in de opvoeding eist dit soms een strenge aanpak, maar
de foto laat zien dat er maar één moeder is op de hele wereld en dat is mamma Jenny.
Wij willen u namens directie en kinderen een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar
toewensen, en u allen hartelijk bedanken voor de financiële hulp die we dit jaar van u mochten
ontvangen.
Een hartelijke groet van,
Gert en Leida Sijl.

