Opbrengst talentenveiling goed besteed!
De opbrengst van de talentenveiling tijdens de
startzondag is geschonken aan het Lilianefonds. Aan het
eind van de kerk-school-gezinsdienst op 29 januari kreeg
de heer Kroeze van het Lilianefonds een cheque van
€ 898,50 overhandigd. Hij vertelde ons over het werk van
het Lilianefonds, hoe zij gehandicapte kinderen in arme
landen helpen. Samen met de diaconie was ook al een
doel gekozen: “Van dit geld gaan we drie kinderen
helpen, uit Burundi in Afrika, uit Mexico en uit de
Filipijnen, met een prothese voor een klompvoet, een
aangepaste bril omdat het kind bijna blind is en een
rolstoel en ook zorgen we dat deze drie kinderen de
komende jaren naar school kunnen gaan.”
Inmiddels heeft de diaconie achtergrondinformatie ontvangen over de drie kinderen
die mede dankzij de inzet van onze talenten een beter toekomstperspectief krijgen.

Jenifer Bañuelos Zuno is in 2013 met twee
klompvoetjes geboren in Mexico. Gelukkig
woont haar moeder in een dorpje waar een
goed revalidatiecentrum is gevestigd. Hier
werd gestart met fysiotherapie om de voetjes
in de juiste stand te krijgen. Maar haar
moeder kwam te onregelmatig met haar
dochtertje naar het revalidatiecentrum. Op
die manier had de therapie niet het gewenste
resultaat. Daarom werd besloten met
gipscorrectie te werken. Om de drie dagen is
nieuw gips aangebracht. Door deze methode
toe te passen, wed wel het gewenste
resultaat bereikt. Toen de voetjes in de juiste
stand stonden, kreeg Jenifer orthopedische
schoentjes met beugels. Met behulp van
fysiotherapie leert zij nu goed lopen. Via het
Lilianefonds steunt onze gemeente met een
bijdrage de gipscorrecties en fysiotherapie
van Jenifer.

Charl Jerelle Aglosolo is geboren in 1997 in de Filipijnen.
Hij werd geboren met een afwijking aan zijn voeten. Dat
weerhield hem er niet van om zijn weg te zoeken en te
vinden in het leven. In zijn rolstoel kan hij zich prima
verplaatsen. Hij is heel zelfstandig en weet wat hij wil. Na zijn
basis- en middelbare school studeert Charl Jerelle nu
informatietechnologie aan de universiteit. Na zij studie wil hij
graag gaan werken voor de overheid en in zijn functie iets
betekenen voor mensen met een beperking. Hij wordt vaak
uitgenodigd om trainingen en seminars te geven aan
groepen mensen in de gezondheidszorg. In 2015 kreeg
Charl Jerelle steeds meer problemen met zien. Onderzoek
wees uit dat een bril hierin verbetering zou brengen. Via het
Lilianefonds steunt onze gemeente met een bijdrage het
onderzoek en de bril voor Charl Jerelle.

Ernest Ndayiragije is geboren in 2005 in Burundi. Door ondervoeding is hij erg
achtergebleven in groei, zowel op lichamelijk gebied als mentaal. Als hij 8 jaar is kan
hij nog niet lopen. Praten doet hij evenmin. Ernest woont met zijn moeder op het
platteland, zijn vader is inmiddels overleden. Tot zijn achtste is Ernest weinig buiten
geweest. Zijn ouders lieten hem achter
in de hut als zij naar het land gingen.
Via een buurman komt de moeder in
contact met een organisatie die de
jongen zo veel mogelijk op de rails zet.
Hij wordt bijgevoegd en er wordt een
behandelplan gemaakt. Na enkele
jaren therapie kan Ernest nu staan en
met hulp een eindje lopen. Ook maakt
hij zich al aardig verstaanbaar.
Binnenkort kan hij instromen in een
school voor speciaal onderwijs. Via het
Lilianefonds steunt onze gemeente
intensieve begeleiding van Ernest.
Voor meer informatie kijk op www.lilianefonds.nl.

