Jaarverslag Stichting Sarfath 2015
Stichting Sarfath ondersteunt projecten in de Arabische wereld, waarin Christelijke werkers uit
Nederland werkzaam zijn. Hierdoor is er een directe betrokkenheid bij de projecten en brengen zij
concrete hulp dicht bij de mensen. Met de letters van het woord SARFATH,
verwoordt de stichting haar doel als volgt: Sociale Arbeid en Rehabilitaties voor Families in de
Arabische wereld d.m.v. Training en Hulpverlening.
Het bestuur bestaat uit:
Mevr. A. van Essen - voorzitter
Mevr. A. Keizer - secretaris
Mevr. B. Bos - penningmeester
Dhr. J. Kunst
Mevr. M. Kunst
We hebben in 2015 vergaderd op 22 januari, 7 april en 15 september.
We hebben op 15 maart een autopuzzeltocht georganiseerd en iedereen konden genieten van een
proeverij. Alles natuurlijk met de bedoeling ook geld voor de stichting op te halen.
Op 7 april namen we afscheid van Wiena. 10 jaar had ze zich ingezet voor Sarfath. Hiervoor onze
hartelijke dank. We zijn dankbaar dat ze de workshops nog wil blijven doen.
Als opvolgers vonden we Jaap Kunst en zijn vrouw Mariska Kunst -van de Beek.
Een paar enthousiaste jongelui. Wij hopen dat zij ook de verbinding kunnen maken met de zendende
gemeente De Hoeksteen.
De claim van Getty images liep gelukkig goed af. Een kennis van Anneke wist een goede manier om
onze belangen onder de aandacht te brengen en Getty images zag van de eerdere eis af.
Onze website is vernieuwd en er is nu weer mee te werken. Met zeer hartelijke dank aan Lambert
Bos. De naam is nu: www.stichtingsarfath.nl
Het versturen van de nieuwsbrieven per e-mail bevalt ook goed. Er komen nog steeds nieuwe emailadressen binnen.
De financiën zitten ook weer wat in de lift. Voor 2016 hopen we echt op een toename.
We mogen meedoen in de groep van kleinschalige missionair diaconale stichtingen waar
gemeenteleden uit de CGK Zwolle actief zijn.
Voor januari 2016 staat een Goede Doelen Maaltijd gepland.
Verder zijn er HGJB dagen voor vakantiebijbelweekmedewerkers.
Met Wiena’s workshop mogen ook wij daar aanwezig zijn en zo naamsbekendheid proberen te
verwerven.
Al met al positieve ontwikkelingen.
Onze projecten zijn nog steeds:
-Boeken en lesmateriaal
-Training en toerusting van personeel voor peuter- en kleuterscholen.
Sarfath blijft Sarfath. De olie in het kruikje raakt niet op.
We blijven hopen op en bidden om mensen die zich betrokken gaan voelen en vanuit hun
betrokkenheid bij willen dragen aan dit mooie werk.
Annie Keizer (secretaris)

