NIEUWSBRIEF – augustus 2014
De realisatie van een ontmoetingscentrum en de bouw van een badhuis en toiletten voor
hulpbehoevende ouderen in Batken in het zuidwesten van Kirgizië komen steeds dichterbij.
Wilde Ganzen werkt mee deze droom te laten uitkomen. U ook?
Wij schreven al eerder over onze wens een vervallen
theehuis in Batken te renoveren tot een goed
geoutilleerd ontmoetingscentrum om onder de
armoedegrens levende ouderen een in alle opzichten
warmer bestaan te bieden. In het voorjaar heeft
Stichting Elnura samen met Babushka Adoption (BA)
daarvoor een plan ingediend bij Wilde Ganzen
inclusief de bouw van een badhuis en toiletten.
Stichting Elnura, BA en vooral de ouderen in Batken
zijn blij te kunnen melden dat Wilde Ganzen het
project inhoudelijk heeft goedgekeurd en elke gift
voor dit project aanvult met 55%.
Meer over het project
De onafhankelijkheid (1991) van de vroegere Sovjetrepubliek Kirgizië heeft
helaas niet de gewenste vooruitgang gebracht. Het pensioen van veel,
meestal alleenstaande, ouderen is te weinig om van te leven. Ze wonen in
“huizen” die hier onbewoonbaar verklaard zouden zijn. De hygiënische
omstandigheden zijn erbarmelijk. Water en wc’s voor de wijde omgeving zijn
vaak op grote afstand en via moeilijk begaanbare paden te bereiken. De lange
winters zijn erg koud met veel sneeuw. Zonder hulp zijn de ouderen aan huis
gebonden. Met weinig of geen verwarming blijven ze de
hele dag in bed.
In een warm en comfortabel ontmoetingscentrum kan
het sociale leven van de ouderen meer inhoud krijgen. Er
worden allerhande bezigheden ontwikkeld, zoveel
mogelijk samen met de plaatselijke bevolking. Dat geeft meer zelf-vertrouwen en
een betere integratie in de maatschappij. Het voorkomt discriminatie en leidt tot
meer zelfredzaamheid. Aan het realiseren van het ontmoetingscentrum werken de
lokale autoriteiten en de plaatselijke bevolking actief mee.
Het totale project van afgerond € 25.500 wordt voor € 5.400 gedekt door Babushka
Adoption, voor € 4.750 door de lokale autoriteiten en de plaatselijke bevolking en
voor rond € 9.900 zoekt Stichting Elnura dekking. Wilde Ganzen vult dit bedrag dan aan met € 5.450. Wij
doen een beroep op u om de droom voor veel hulpbehoevende ouderen waar te maken. Het is de
bedoeling de uitvoering van het project in het voorjaar van 2015 te starten.
Elke gedoneerde € 1,00 wordt met hulp van Wilde Ganzen € 1,55.
DOET U MEE?
 U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL38ABNA 0429616465 t.n.v. Stichting
Elnura o.v.v. “Project Batken”.
 U helpt ook als u deze Nieuwsbrief doorstuurt naar uw familie, vrienden, bekenden en
zakenrelaties.
 Als u een actie op touw wilt zetten om geld in te zamelen zijn wij graag bereid u te helpen.
Laat het weten via ons contactformulier of bel 079 3162142 (Aleid van der Spek).
Op onze website zal de totaalstand van de ontvangen donaties periodiek worden bijgehouden. Ook zullen
wij u per Nieuwsbrief regelmatig informeren over het verloop van de fondsenwerving.
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