
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste Vrienden, 
Groetjes vanaf het eiland Borneo in Indonesië. 
 
Tot 16 Mei ben ik hier aan het werk in het zendings 
Hospitaal. 8 Juni ga ik weer naar Frankrijk. 

Bij de aankondigingen in de afgelopen samenkomst in de 
Kapel werd weer eens verheugd gezegd “Prijst de Heer, 
alle 3 de wasmachines doen het weer” Ja, ze worden heel 
intensief gebruikt en elk jaar als ik kom kan ik ze weer 
repareren. Er waren 2 van de 3 industriële wasmachines 
kapot bij mijn aankomst. Dit keer waren de motoren echt 
kapot, dus ben ik op zoek gegaan naar nieuwe motoren en 
gevonden. De motoren zitten er nu in en nu doen alle 
wasmachines het weer. 

Mijn taak is dus ook om af en toe te gaan winkelen en bepaalde 
onderdelen zoeken in de grote stad. Iets proberen te vinden in een 
vreemd land en een vreemde taal is een moeilijke maar toch wel 
een leuke en uitdagende taak. Ook moet ik onderscheid kunnen 
maken tussen goede en slechte kwaliteit. “Als goedkoop beter is, 
dan is het goed, maar vaak is duurder op de lange duur 
goedkoper.” Enkele winkeliers spreken wel wat Engels en intussen 
wordt mijn Indonesische taal al wat beter. Een goede vriend helpt 
mij graag als ik in de stad ben en hij rijdt mij ook rond. Op de foto 
zit ik in een kleine volgepropte ijzerwaren winkel waar ik toch wel 
behoorlijk veel dingetjes heb kunnen vinden ondanks dat veel 
achter elkaar is opgeborgen. 
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Ik ben weer hard aan het werk op allerlei afdelingen in 
het Hospitaal. Deze tijd ben ik de water voorziening aan 
het verbeteren en leidingen aan het vernieuwen die 
ondergronds lekken. Tussendoor word ik overal wel eens 
heen geroepen om ook iets anders te repareren. 

Ik ben ook weer een week naar een kleine kliniek 
geweest om daar hoog nodige reparaties te verrichten 
aan apparatuur. Ook heb ik een speciale vaccins 
koelkast kunnen instaleren die werkt op zonne-energie 
met een zonnepaneel op het dak. Dat is een leuke klus, 
ik zou graag meer aan zon energie willen doen zodat 
we daar meer gebruik van kunnen maken.  



Donaties op Curaçao; 
MCB 130 180 202 
Daniel Huisman    
Kaya Militar 46  Curaçao 
Nederlandse Antillen 
Steun met Nafl. 10,= per maand via een 
standing order. 
Of bel naar mijn broer;    
Stephen Huisman  +5999 8697457 
WiwiHuisman@Hotmail.com 

Donaties in Nederland; 
Aan D.Huisman te Swifterbant 
ING bank nr.  5327093 
Doneer € 5,= per maand via een 
automatische overschrijving. 
 
Of aan Stichting “Helping Hands” 
te Swifterbant. (Nu ook ANBI) 
ING Bank  6895789 tav Daniël 
Rabobank 338130004 tav Daniël  

Mijn adres in NL en van 
mijn ouders;  
Piet  & Klaasje Huisman 
Buitenhof 33  
8255 AW  Swifterbant  
Flevoland     Nederland 
Tel: +31 321323315    
P.Huisman@Chello.nl 
Stichting Helping Hands 
www.Stichting-Helping-Hands.nl 

Mattheüs 22:37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand. 38  Dit is het grote en eerste gebod. 39  Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
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Dit is nu al de 4de keer dat ik 
hier ben in het zendings 
Hospitaal. En elk jaar doe ik 
veel reparatie aan de oude 
waterleidingen. Ook veel 
kranen zijn oud en 
versleten. Hopelijk dit jaar 
komen we dichter bij om zo 
min mogelijk water kwijt te 
raken door lekkende 
leidingen en kranen. Het 
water is gratis want het komt 
van een dam op eigen 
terrein, maar in de zomer is 
er veel minder regen en 
geen water in de dam, dus 
alles wat we nu kunnen 
repareren is mooi 
meegenomen voor als er 
weinig water is. 
Ook de water afvoer zorgt 
elk jaar voor extra werk, er 
is altijd wel ergens wat 
verstopt. En het is dan ook 
zaak om er niet vies van te 
zijn. En het is ook 
bemoedigend als iedereen 
dankbaar is omdat niemand 
anders het heeft willen of 
kunnen repareren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijst God,  
God heeft voorzien in een 
Mecaniciens gereedschap set 
sinds vorige nieuwsbrief. Het 
volgende wat hoog nodig is, is een 
goede Elektriciens Gereedschap 
Set in een handige koffer voor het 
repareren van allerlei Elektrische 
apparaten hier. Op de foto zie je 
een mooie folder van een 
gereedschapswinkel in de grote 
stad. Ik zal de koffer wel wat 
moeten aanvullen met extra 
speciaal gereedschap.  
Er is veel reparatie werk te doen 
en goede gereedschappen zijn 
erg nodig. 

Wil je ook meehelpen met de Elektriciens Gereedschap Set kopen?
Stuur je gift tgv “Gereedschap” 

Deze nieuwsbrief stuur ik elke 2 maanden per Email maar niet altijd op papier.  
Schrijf je ook in op;  DanielHuisman@Yahoo.com om de brief vrijblijvend te ontvangen per Email. 

Print deze nieuwsbrief uit op http://Nieuwsbrief.DanielHuisman.com en geef hem vrij door aan anderen. 

Lees het trieste verhaal hoe de leiders van een kinderhuis in Marokko in Maart 
binnen 3 dagen het land werden uitgezet. http://www.voh-ainleuh.org/nl  

Op de foto ben ik in de 
ICU een beademing 
apparaat aan het 
repareren dat veel 
kostbare zuurstof lekt. 


