Jaarverslag Stichting Sarfath 2017
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
Mevr. A.Vahl
We hebben in 2017 vergaderd op 22 februari en op 7 september
In 2017 moesten we op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Jaap en Mariska Kunst gaven aan zich toch niet zo op hun plek te voelen.
We zijn heel blij dat Ada Vahl de vacante plek wilde opvullen.
7 september mochten we haar hartelijk welkom heten.
In de Gift City in Zwolle werd op 3 zaterdagen in januari/februari
een Goede doelen maaltijd georganiseerd door de Chr. Ger. Kerk uit Zwolle.
Het wordt georganiseerd door 8 Goede Doelen.
Ook Stichting Sarfath mocht daarin meedoen.
Mensen konden voor € 10 genieten van een heerlijk stamppotbuffet.
Een heel goed georganiseerde activiteit.
In het voorjaar, februari/maart werd ook weer de bodemvoeding actie gehouden.
We kregen wel het bericht dat het bedrijf van de gulle gever verkocht ging worden.
We mochten wel een hele voorraad bestellen en gelukkig konden we de zakken
bodemvoeding opslaan bij de familie Koopman in Marknesse.
We zijn daar heel dankbaar voor.
Zo kunnen we er nog een paar jaar mee door.
Bij de Zuiderhof in Zwolle was 17 juni een verkoop.
24 juni organiseerde de Hoeksteen in IJsselmuiden: Music in the park.
28 oktober was er een hobbymarkt in de Hoeksteen.
Elke keer proberen we mensen ook te interesseren in Sarfath.
Men is welwillend genoeg, maar het levert niet op wat we graag zouden willen.
Ook waren er weer oliebollenacties. Bij de Chr.Ger.kerk in Zwolle en bij de Jeruzalemkerk in
Zwolle
Onze website is weer klaar.
Met dank aan Lambert Bos.
Het is erg fijn dat we er weer naar kunnen verwijzen en dat mensen rustig onze informatie
kunnen doorlezen.

Onze projecten zijn nog steeds:
-Boeken en lesmateriaal
-Training en toerusting van personeel voor peuter- en kleuterscholen.
Onze medewerkers zoeken steeds weer mogelijkheden om het werk zo goed mogelijk te
kunnen doen.
We wensen hen daarbij veel kracht en wijsheid toe.
Bovenal de zegen van onze Hemelse Vader
Annie Keizer (secretaris)

