Jaarverslag Stichting Sarfath 2016
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 2016 vergaderd op 13 januari, 22 maart, 14september en 30 november.
Tijdens de eerste vergadering maakten we kennis met René Timmerman, directeur van
Stichting Antwoord. Deze stichting heeft ook overal contacten om de armen te ondersteunen.
Daarvoor krijgen ze van een christenondernemer belangeloos kippenmest geleverd.
Dit kan verkocht worden om zo geld te verwerven voor de goede doelen.
Het voorstel naar ons was hierin ook te gaan participeren.
60 % van het verdiende bedrag is dan voor Stichting Sarfath en 40% voor Stichting
Antwoord. Al het geld komt dus ten goede aan projecten.
We besloten hieraan mee te doen.
Zwolle en IJsselmuiden verkochten samen 120 zakken mestkorrels.
Een mooi begin! Hopelijk kan het volgend jaar een vervolg krijgen.
In de Gift City in Zwolle. werd op 3 zaterdagen een Goede doelen maaltijd georganiseerd
door de Chr. Ger. Kerk uit Zwolle.
Ook daarin mocht Stichting Sarfath meedoen.
Mensen konden voor € 10 genieten van een heerlijk stamppotbuffet.
Heel bijzonder om te zien hoeveel werk daarvoor verzet werd!
In het voorjaar waren er 3 HGJB dagen voor medewerkers van de komende
vakantiebijbelweken.
Wiena mocht daar haar tapasworkshop geven en Sarfath mocht er ook met de verkoopkraam
staan.
De tapasworkshop was een succes. De verkoopkraam trok weinig belangstelling.
Anneke had nog een mooie folder ontwikkeld.
Die kunnen we bij diverse gelegenheden goed gebruiken.
Het is fijn de mensen iets tastbaars en duidelijks mee te kunnen geven.
We waren heel blij met onze vernieuwde website, maar helaas blijkt begin 2016 dat de
website gehackt is.
Heel erg jammer, maar Lambert wil zich er nog wel weer voor inzetten.
We zijn hem zeer dankbaar.
2 keer hebben we ook met de kraam van Eefje bij activiteiten van de Hoeksteen gestaan.
Zo hopen we daar meer bekendheid te krijgen.

Anneke en haar man gingen eind 2016 op bezoek bij onze projecten.
Zo konden ze met eigen ogen zien wat er allemaal gaande is en ter plekke van gedachten
wisselen over alle vragen die er leven.
Geweldig initiatief!
Op 10 december was er een Goede doelen wintermarkt bij de Zuiderhof in Zwolle.
Dit gaat weer uit van de Chr. Ger, kerk.
Het was een gezellig gebeuren en zinvol om daar met de kraam te staan.
In de Jeruzalemkerk in Zwolle werd 29 december weer een oliebollenactie gehouden.
Al met al heel wat initiatieven dit jaar!
Onze projecten zijn nog steeds:
-Boeken en lesmateriaal
-Training en toerusting van personeel voor peuter- en kleuterscholen.
Onze medewerkers zijn nog steeds vol vuur en ontwikkelen plannen voor de toekomst.
We hopen hen daarin zo goed mogelijk door middel van Stichting Sarfath te kunnen blijven
ondersteunen.
We wensen hen daarbij Gods zegen toe!
Annie Keizer (secretaris)

