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Mensen staan klaar,
hier of elders,
in Syrië of België.
Zij brengen Jezus
midden onder ons,
zichtbaar, hoorbaar.
Wat een geluk!

VERAF – Syrië
Op 3 maart kwam Ghofran, de mama van Muhmoud (2B) en Hamza (1B), vertellen over het project
Al Ummah in de stad Aleppo in Syrië. Wegens de oorlogssituatie zijn er veel kinderen die hun ouders
hebben verloren. Aleppo telt nu ongeveer 30 000 wezen.
Al Ummah is een weeshuis dat momenteel 45 kindjes veilig opvangt. Het gebouw heeft twee verdiepingen
onder de grond en twee verdiepingen boven de grond.
Al Ummah biedt ook financiële steun aan scholen zodat kinderen educatie kunnen krijgen.
Met het geld dat we inzamelen kunnen ze nieuwe bedden kopen en een computerklas verder inrichten.

Voor meer info: www.ummah-foundation.org

EN
DICHTBIJ – Villa Rozerood in De Panne
Villa Rozerood is een (t)huis aan zee waar ouders niet alleen met hun ernstig ziek en zorgbehoevend kind
terecht kunnen om even op adem te komen, ook broertjes en zusjes zijn welkom. Een verblijf in Villa
Rozerood heeft tot doel gezinnen en zorgkinderen even hun zorgen opzij te laten zetten, even te laten
genieten van en met elkaar om aldus hun draagkracht te verhogen, ... en dit met continuïteit van de
verzorging van de zorgbehoevende kinderen.
Een reactie van een ouder met een zwaar zorgbehoevend kind:
"We kwamen hier voor een tweede keer en we lieten ons alweer wiegen op het unieke ritme van die
rozerode wolk. Zodra we binnenkomen vertraagt alles en is het vakantie. Vakantie met een groot
thuisgevoel, verwend worden, zorg die met veel liefde wordt overgenomen, aandacht op maat van elk van
ons. Wat genoten wij weer van alles. Het was heerlijk om hier te zijn in jullie kundige en warme handen.
Bedankt allemaal voor de zalige week, wij voelden ons soms letterlijk in de wolken."
Mohsen Zagheden, de directeur van Villa Rozerood, getuigde op woensdag 16 maart over dit prachtig
initiatief. De gift zal gebruikt worden om een snoezelbox voor kinderen ten dele mee te financieren.
Voor meer info : www.villarozerood.be

Komaan, kinderen van TER DREEF, stap in de goede richting …
Deze mensen hebben jullie nodig!
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