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Stichting Yanti wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2021 toe
Ook dit jaar positief nieuws over de kinderen en hun familie uit Indonesië.
Wij hebben gelukkig geen gevallen over corona gehoord, zij zijn ook daar heel
voorzichtig en problemen met een mond kapje hebben zij niet. De kinderen en
hun families zijn blij met uw steun aan Stichting Yanti, hiermee vergroot u de
kans op een betere toekomst. De kinderen hebben na het volgen van een
opleiding meer kans op een baan maar de opgedane kennis en het nut van
onderwijs kunnen zij dat later ook overbrengen op hun eigen kinderen. Daarbij
vergroot onderwijs hun zienswijze en inzichten. Wij zijn bezig om een aantal
nieuwe kinderen toe te voegen aan ons bestand, liefst kinderen die binnen
twee jaar kunnen afstuderen. Zo lang wij de middelen hebben kunnen wij
zoveel mogelijk kinderen helpen met hun familie, momenteel hebben wij 11
kinderen onder onze hoeden waarvan enkele dit school seizoen kunnen af
studeren. Gelukkig gaat het met onze veldwerkster goed zij gaat langs de
gezinnen om te kijken of er problemen zijn waar wij hun mee kunnen helpen,
zij heeft enkele gezinnen op het oog die graag iets zelfstandig willen doen om
zo een eigen inkomen te krijgen. Het einde van st Yanti nadert, wij hopen dat
in 2022 alle kinderen zijn geslaagd zodat wij terug kunnen kijken op een zeer
geslaagd project, mede dank zij u, wij hopen dat u ons tot einde toe blijft
steunen.
Wij wensen u gezellige en fijne dagen toe en hopen dat u ons zal blijven
steunen. Ontzettend bedankt.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van st Yanti.

