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Lieve Vrienden,
Hartelijke groeten vanuit Indonesië.
De mensen hier zijn blij met het werk dat wij doen
als vrijwilligers. Het Zendings Hospitaal Bethesda
in het dorpje Serukam op het eiland West Borneo
heeft veel achterstallig technisch onderhoudswerk.
Ik ben nu vooral bezig met allerlei klusjes en
reparaties in; Elektriciteit, Internet verbindingen,
Waterleiding, Water afvoer, Stoom voor de
sterilisatie, Zuurstof Machine, Compressor, etc.

Werkzaamheden en hoog nodige
reparaties bij de stoom leidingen
voor de wasmachines en drogers.

Reparaties aan de Compressor Sara kijkt toe hoe Daniel
klusjes doet in het huis.
voor de zuurstof machine.

Helemaal boven is de foto van het huis
waar we nu in kunnen wonen voorlopig.
Het heeft ook veel achterstallig onderhoud
dus kan ik nu veel doen terwijl wij er in
wonen. Er was een enorme ondergrondse
lekkage vanuit de hoofdwaterleiding dus
hebben we alle waterleidingen helemaal
vernieuwd en lopen alle PVC leidingen nu
zichtbaar voor makkelijke reparaties in de
toekomst.
Ook de beerput hebben we moeten
vernieuwen. Zie foto onder.

Een overzicht van het Hospitaal met de huizen eromheen onder de hoge bomen midden in het oerwoud
van Borneo. Intussen heb ik vanaf het uiterste links tot rechts al heel veel waterleidingen vernieuwd de
laatste jaren. Maar er zijn grote delen die nog gedaan moeten worden zodat er minder lekkages zijn en
iedereen een betere watervoorziening kan hebben tijdens de droge zomer maanden. Op dit moment
stroomt de dam veel te snel leeg door lekkages in de leidingen onder de grond en onder de huizen. /
Op Zaterdag 21 Maart wordt Sara 3 jaar. We willen het
graag samen vieren met de mensen (en hun kinderen)
hier die allemaal deel hebben uitgemaakt met de zorg
en liefde voor Sara vanaf het begin omdat Sara hier
geboren en geopereerd is 3 jaar geleden. De bevolking
hier vindt het heel speciaal dat wij zo goed voor haar
zorgen en hopen dat Sara een betere toekomst dan
hun zelf zal hebben in “Het Westen”.
Het beste cadeautje voor Sara haar verjaardag is; voor
het adoptie proces zodat wij met ons 3tjes bij elkaar
kunnen blijven. Wij vragen God om hulp en uw gebed;
nu wij weer verder gaan met de volgende vereisten.
Als je kan meehelpen met de kosten dan zal het een
enorme bemoediging zijn voor ons en Sara. De
rekening die wij nu moeten gaan betalen is 6000 Euro.
Stuur je gift tgv “Sara”
Johannes 4:13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water
drinkt, zal weder dorst krijgen; :14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik
hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal
geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
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Donaties in Nederland;

Aan D.Huisman te Swifterbant
Bank nr. NL47 INGB 000 5327093
Steun ons met € 5,= per maand via een
automatische overschrijving.

Of via Stichting “Helping Hands”
te Swifterbant (met ANBI)
Bank nr. NL14 INGB 000 6895789
tgv Daniel
PS. Let op; de Rabo rekening is opgeheven om bankkosten te besparen.

Ons post adres in NL en
adres van mijn moeder;
Klaasje Huisman
Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Flevoland Nederland
Tel: +31 321323315
KlaasjeHuisman@Yahoo.com

Stichting Helping Hands

www.Stichting-Helping-Hands.nl

Giften op Curaçao;
MCB 130 180 202
Daniel Huisman
Kaya Militar 46 Willemstad Curaçao
Adres van de ouders van Jeny.
Calle Pincheira 20
San Pedro de la Paz, Concepción
Chile +56 41 2947407

Deze nieuwsbrief sturen we 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.

