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augustus 2021

Als een van de weinige organisaties van dit soort zijn we actief geweest. We reisden we 26 juli af
naar El Seibo. Voor krap 2 weken deze keer om het risico van quarantaine te kunnen nemen.
Ondanks Corona zijn er in seizoen 2021 (weer) 23 toiletten en een waterput gerealiseerd.
In de vorige nieuwsbrief konden we vermelden dat we in december zouden gaan
bouwen aan een waterinstallatie in Kilómetro Ocho. Deze is inderdaad in
januari opgeleverd en voorziet nu 800 mensen van schoon drinkwater.
Als eerste hebben we deze, na aankomst, geïnspecteerd. Een mooi stukje werk
van ons lokale team. Op deze locatie
was het mogelijk de watertoren recht
boven de put te bouwen, zodat een
apart pomphuisje niet nodig was.
Ook de twee andere installaties, van
afgelopen jaren, functioneerden nog
uitstekend.
We hebben inmiddels al een nieuwe
locatie op het oog om, bij
beschikbaarheid van financiën, in
december de bouw van een nieuwe
waterinstallatie te starten.
Ook weer toiletten.
Tijdens ons verblijf hebben we 23 locaties voor toiletten geselecteerd.
Bij ons vertrek waren er 6 toiletten helemaal klaar. Bij het schrijven van deze
nieuwsbrief zijn er 22 klaar. Nog een wacht op voltooiing. Ook hier weer een
vette pluim voor ons lokale team.
Lessen op de lokale opleiding installatietechniek.
Een van onze lokale teamleden is daar docent. Johan heeft daar een aantal
lessen verzorgd.
Kinderwerk
We hebben dit jaar, op
de zondag, één keer
kinderclub gedaan.
Thema: De wonderbare spijziging.

De koers voor volgend jaar + Vooruitblik
Afhankelijk van de giften die we de komende tijd
krijgen willen we in Chavón, aan de andere zijde van
de rivier als vorig jaar, een drinkwatervoorziening
aanleggen.
Met dit project krijgen ongeveer 600 mensen toegang tot
schoon drinkwater. In deze gemeenschap hebben we al
eerder een aantal toiletten gebouwd.

Team 2021

Volgend jaar gaan we ook door in Villa Guerrero en
mogelijk weer in andere buitenwijken. Misschien vinden
we ook komend jaar extra financieringsmogelijkheden om
meer locaties te kunnen doen.
De acties in 2022
(voorlopige planning onder voorbehoud van o.a. Corona)
Collecteweek
februari 2022
Koningsdag
27 april 2022, helpen met spellen
op Fontanusplein.
24-uursactie
xx t/m xx mei 2022. (op de markt.)
Veldtocht
26 t/m 28 mei 2022, Hemelvaartsweekend, 50-uurs veldtocht.
Beach Pull
8+9 Juli 2022

Medereizigers gezocht
Er is nog ruimte voor deelname in het team van 2022 en natuurlijk ook voor de jaren erna.
We bieden een reis naar een subtropisch oord met een mix van werken, kennisoverdracht in de wijken
waar we werken 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 25 juli – 13 augustus 2022
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

