chkla
Van:
Verzonden:
Onderwerp:
Bijlagen:

Humphrey Trouerbach [humphreytr1@hotmail.com]
maandag 25 december 2017 16:15
FW: Proposal Pembangunan Pagar Keliling Panti Asuhan Pelangi I Abepura
PAGAR 1.pdf; PAGAR 2.pdf; proposal pagar - .docx; PAGAR 3.pdf

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Gemarkeerd

Beste donateurs en bekangstellenden,
Namens de staf en de kinderen van Panti Asuhan Pelangi wensen wij u/jullie allen Fijne , gezegende
Kerstdagen en een in alle opzichten geweldig 2018 toe.
Langs deze weg danken wij u/jullie voor de steun die wij ook dit jaar hebben mogen ontvangen en hopen
ook in de toekomst hierop te mogen rekenen.
Een onder u heeft voor Kerst een speciale donatie voor de kinderen gegeven. Hiervoor hebben de
kinderen o.a. van een diner en filmbezoek mogen genieten.
Welke projecten staan op de plannig?
1, Omheining van het terrein
2. Aanschaf auto.
ad. 1a. Ook in Papua is het drugsgebruik vooral onder de jongeren een probleem. Deze verslaafden komen
regelmatig op het terrein van het weeshuis. Het
gevaar bestaat, dat ze de weeskinderen
beinvloeden en mogelijk ook proberen aan de drugs te krijgen;
1b. Regelmatig rijden auto's en andere weggebruikers het terrein op zonder zich ervan te vergewissen
dat daar kinderen zijn; het gevaar van aanrijdingen
zit in een klein hoekje
Om deze problemen het hoofd te bieden, wil de staf een omheinig/muur rondom het terrein
plaatsen/laten bouwen.
Zie ook de porposals in de bijlagen.
ad 2. De huidige auto, die gebruikt wordt voor het vervoer van de kinderen naar school en boodschappen
doen, is danig aan vervanging toe.
De staf probeert denkt aan een andere auto, die men tevens gebruiken wil als taxi of wellicht ook als
huurauto. Dit om op kleine schaal ook eigen inkomsten
te genereren.
Ik hoop, dat het u/jullie allen duidelijk zal zijn, dat steun echt belangrijk en onontbeerlijk is !
Binnenkort zal ik proberen u/jullie aan de hand van foto's e.d te informeren over de in dit jaar afgeronde
projectjes en nog op te pakken projecten.
Met vriendelijke groet.
Humphrey Trouerbach
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(namens Panti Asuhan Pelangi, Abepura)

Van: vico pawane <vico_pawane75@yahoo.co.id>
Verzonden: zaterdag 9 december 2017 06:23
Aan: Humphrey Trouerbach; Febe Dalopez-Itaar; Febe Da Lopez; Neng Itaar
Onderwerp: Proposal Pembangunan Pagar Keliling Panti Asuhan Pelangi I Abepura

Shalom Oom Hump.!
Ini ada proposal kami, yayasan pendidikan filadelfia papua untuk semua sponsor yang tergabung dalam
kel.Trouerbach, untuk rencana besar kami, yaitu pembangunan pagar keliling panti asuhan pelangi 1
abepura.
Mohon dipelajari proposal kami ini yang telah dilengkapi dengan semua data kondisi saat ini.
Untuk pengertian dan kerjasamanya serta kebaikan hati semua sponsor, kami ucap terima kasih
banyak.GBU to all of you, Sponsor Kel. Trouerbach.
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