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Op deze wijze proberen we u, met enige regelmaat, op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen.

Het werden er 14, en nog veel meer.
Met z’n vieren gingen we 18 juli richting El Seibo.
Dit jaar vlogen we via de VS (met overnachting) en vlogen van daar naar de
Dominicaanse Republiek.
De 14 toiletten in Villa Guerrero van vorig jaar wilden we evenaren. Dat is
gelukt. Meer dan dat. In de wijk Chavón zijn er 4 dubbele toiletten gezet en
in de wijk La Higuera 1 dubbel en 1 normaal toilet . In de laatste twee
wijken is, met sponsorgeld, onder ons toezicht, door anderen gebouwd. Het
werk is ontzettend gezegend. We zijn van plan ook de komende jaren een
(behoorlijk) aantal van deze toiletten te (laten) bouwen. Er zijn in de wijk nog
ongeveer 500 gezinnen die geen toilet hebben.

Kinderwerk
Deze werkperiode hebben we door het kleine team en de vele zaken
die geregeld moesten worden, slechts een keer kinderwerk gedaan.
We hebben een Bijbelverhaal verteld en daarna wat spelactiviteiten.
De kinderen hebben genoten.

Voorlichting
We zijn een aantal keer op de
lokale TV zender geweest.
Onze het belang van ons toilettenproject als hygiëne maatregel in de
sloppenwijken.

Medereizigers gezocht
We zijn niet meer aan het werven voor het team van volgend jaar. De tickets voor 2017 zijn al in huis.
Voor de komende jaren zijn we al wel aan het werven. We bieden een reis naar een subtropisch oord
met een mix van werken, hulp aan de gemeente daar en vakantie (in de weekends). De eis is: Een
christelijke levenshouding en minstens 16 jaar in augustus van het jaar dat je mee wilt. (En natuurlijk
willen aanpakken).
Weet je iemand die belangstelling heeft om de komende jaren een keer mee te gaan, neem gerust
contact op. We komen graag langs om ons verhaal te vertellen en foto’s te laten zien.
De komende werkperiode is 17 juli – 5 augustus 2017

10 jaar Seibo werkgroep
10 Jaar Seibo Werkgroep en we gaan door.
Begin Oktober hebben we gevierd dat we al 10 jaar actief zijn in Villa Guerrero, El Seibo.
10 bewogen jaren.
Afgelopen jaren hebben we de focus verlegd van bouw aan de school naar toiletten in de
sloppenwijk(en). We zijn hierin gezegend.
Mede door een aantal grote giften konden we afgelopen jaren erg veel doen waardoor de hygiënische
omstandigheden verbeterden voor de plekken waar we gebouwd hebben.

Team 2016

De koers voor volgend jaar
Volgend jaar gaan we door in Villa Guerrero en mogelijk weer in
andere buitenwijken. Misschien vinden we ook komend jaar in
Putten extra financieringsmogelijkheden om meer locaties te kunnen
doen.
Santa Lucia: 1500 inwoners, 4 slecht werkende toiletten, staat nog
op de verlanglijst. Daarnaast nog een aantal plaatsen. We kunnen
helaas niet alles behappen met onze kleine werkgroep.
Misschien vinden we in Putten, of buiten, extra
financieringsmogelijkheden om deze nood te lenigen.

Een vooruitblik op het nieuwe seizoen.
De acties dit jaar
Dit jaar zijn er nog 2.
1. Op zaterdag 17 december zijn we weer een van de goede doelen van de Sagambiara Wandeltocht.
Dit jaar start deze vanaf de Peppelhoeve in Putten. (zie http://www.sagambiara-walk.nl )
2. 24 december doen we weer mee met de oudjaarsduik in Voorthuizen.
De acties in 2017 (voorlopige planning)
Collecteweek
20 – 25 februari 2017
Koningsdag
27 april 2017, helpen met spellen op Fontanusplein.
24-uursactie
19 t/m 20 mei 2017. (Weer op de markt.)
Veldtocht
25 t/m 27 mei 2017, Hemelvaartsweekend, 50-uurs veldtocht.
Auto-was-actie
Wordt nog gepland. Begin 2017 wordt dit geregeld.
Beach Pull
7+8 Juli

Fondswerving: Uw gift (aftrekbaar) is welkom op rek. NL59 ABNA 0519 4807 67 tnv. Seibo Werkgroep te
Putten.
Voor informatie over ons project, zie: http://www.seibowerkgroep.nl.
Contact:

Stoffel Bos, Kerkstraat 157, tel: 0341-357011, email: stoffel@seibowerkgroep.nl
Johan Bos, Wallenbergstraat 54, tel: 0341-750254, email: johan@seibowerkgroep.nl

