Friersdale Nuusbrief
Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale – december 2018

Dierbare vrienden,
Het is ieder jaar een mooie gewoonte elkaar
voor de kerst- en feestdagen een kaartje te
sturen met goede wensen.
Graag sluit ik me ook dit jaar weer hier bij aan.
Van harte wens ik u allen een Zalig Kerstmis en
een gelukkig en gezond nieuw jaar. Ik wens u
ook sfeervolle feestdagen toe.

Schitterende opbrengst Friersdalezondag:
€ 2075,18
Op 7 oktober jl. werd in de RK kerk van Eemnes
de Friersdalezondag gevierd. Veel mensen waren
gekomen om de sfeer van Friersdale te proeven.
Daarvoor zorgden allereerst het Jongerenkoor
o.l.v. Edwin Klarenbeek en de Djembégroep o.l.v.
de Keniaan Abu Swaleh.

Zeer groot is onze dankbaarheid en dat zeg ik
vooral namens de hele gemeenschap van
Friersdale, omdat het zonnepanelenproject voor
de waterzuiveringsinstallatie dit jaar is
gerealiseerd. Sinds enkele weken werkt het
“stelsel” perfect. Elke dag is er voldoende water
voor circa 700 mensen en kinderen. Wat een
zegen!!
Heel veel dank wil ik doorgeven aan alle mensen,
die een steentje hebben bijgedragen aan dit
project. Moge het nieuwe project, waarover u
binnenkort meer zult horen, ook weer uw volle
ondersteuning en hulp krijgen.
Vrienden, nogmaals baie, baie dankie en tot een
volgende keer.
Een dankbare pater Wijnand.

Daarnaast waren er veel beelden van Friersdale
te zien en werden Afrikaanse teksten gebruikt.
Pater Wijnand van Wegen ging voor in de
viering, die als thema “Hartverwarmend” had.

Sjaak van Wegen vertelde over het bezoek,
dat hij de afgelopen zomer met zijn vrouw en
dochter aan Friersdale heeft gebracht.

Informatieavond met foto/film van de actuele
situatie in Friersdale
Wij (Bernadette, Sjaak en Jessica van Wegen)
hebben enkele maanden geleden een bezoek
van 11 dagen mogen brengen aan Friersdale.
In deze periode hebben wij heel veel foto’s en
enkele korte filmpjes gemaakt van de viering in
de kerk, de activiteiten op school, de gebouwen,
de drinkwatervoorziening, het koshuis,
busvervoer van de kinderen, de
woonomstandigheden in de omgeving en bij een
wijngaard en een vleesveebedrijf in Friersdale.
Wij willen graag aan iedereen laten zien, wat er
in Friersdale, met hulp vanuit Nederland,
is opgebouwd. Maar ook willen wij vertellen
en praten over de uitdagingen die er nog zijn in
de nabije en verdere toekomst.
Daarom willen we iedereen uitnodigen om op
woensdag 13 februari 2019, aanvang 20.00 uur

Alles draaide in deze viering om de
zonnepanelen, die in Friersdale worden
geïnstalleerd om de waterzuiveringsinstallatie te
laten werken op zonne-energie. Op het altaar
stond zelfs een zonnepaneeltje, geïnstalleerd
door Cees Wiggerts.
Tijdens de viering werd gecollecteerd voor de
aanschaf, de installatie en de bescherming van
deze zonnepanelen. De opbrengst was
uitzonderlijk hoog: € 2075,18
We willen iedereen, die heeft bijgedragen aan
deze collecte van harte bedanken!

aanwezig te zijn in gebouw De Schoter,
Wakkerendijk 66 te Eemnes.
Onder andere op deze wijze willen wij de vlam
brandend houden, die de verbintenis tussen
Friersdale en velen in Nederland symboliseert.
Tot binnenkort!
Sjaak van Wegen

Nieuw Friersdale-project
In het nieuwe jaar 2019 willen we geld gaan
inzamelen voor een groot zonnepanelenproject.
Inmiddels draait de waterzuiveringsinstallatie op
de energie van zonnepanelen. Dit is een succes
geworden.
Daarom wil men nu ook de energie, die de
school nodig heeft, verkrijgen d.m.v.
zonnepanelen. Dat betekent dat er nog veel
meer zonnepanelen geplaatst moeten worden.
Momenteel wordt gewerkt aan de begroting
voor dit project. Zo gauw daar meer over
bekend is, laten wij het u weten!
Henk van Hees

Vernieuwen van de website

8 ure per dag. Deesdae word die water
opgewek met son in minder as twee ure,
sonder die gebruik van brandstof. Wat ‘n
besondere mylpaal vir ons en ‘n massiewe
besparing op die langtermyn. Die
sonpaneeltoestel werk uitstekend en ons u
ewig dankbaar vir u mildelike offergees en
hulp. Ons wil u van harte bedank vir u hulp
ook gedurende die jaar.

Op dit moment is bovenstaand plaatje onze
homepage bij het openen van de website.
Stichting Friersdale-Eemnes moet echter mee in
de vele ontwikkelingen van de huidige sociale
media. Eén aspect daarvan is het beveiligen en
updaten van de website.

Aan elkeen ‘n baie mooie kerstyd word u
toegewens en mag u ‘n vreugdevolle tyd
en geseënde nuwejaar ervaar en mag God
u bewaar, beskerm en bewaar teen alle
gevare.

In de eerste twee maanden van 2019 gaan we de
website vernieuwen. Dit kan betekenen dat een
pagina even niet bereikbaar is. Wij doen onze
uiterste best om de nieuwe site zo snel als
mogelijk weer actief te hebben.
Wat kunt u uitgebreid lezen op onze nieuwe
site? Wie zijn wij? Wat doen wij? Uw steun!
Aankondigingen en verslagen van onze jaarlijkse
activiteiten.

Opregte dank en liefde!
Die uwe
Namens, die Kerk, Ouergemeenskap,
leerders en personeel.
Skoolhoof Fanty de Klerk”

Namens het bestuur van de werkgroep
Friersdale, willen wij u graag een zalig kerstmis
wensen en alle goeds voor 2019!

Voor actuele nieuwsberichten verwijzen wij u
naar onze Facebook pagina.
Wij ontvingen een prachtige brief van Fanty:

“Geagte Bestuur
BEDANKING VIR FONDSE OM
SONPANELE BY POMPKAMER TE KON
INSTALLEER
Langs hierdie weg wens ons , die skool- en
ouergemeenskap u hartlik te bedank vir
die ruimhartige befondsing vir die
installasie van die sonpanele. Die afgelope
3 weke het die sonpomp uitstekende werk
verrig. Dit pomp albei groot damme vol
met rou water uit die rivier in minder as 2
ure. Hierdie water word dan verder
gesuiwer en na die skool, kerk en huise op
die kerkgrond gepomp. In die verlede het
die dieselpomp twee keer per dag geloop
om voldoende water te lewe vir ongeveer

Uw giften voor Friersdale zijn
altijd welkom op rekening:
NL50 RABO 0315 9021 59
t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes
te Eemnes

