Jaarverslag Stichting Sarfath 2018
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 2018 vergaderd op 10 januari, 15 maart en 13 september.
Omdat Elly stopte met de nieuwsbrief hadden we geen vertegenwoordiger meer bij de
Chr. Ger. kerk in Zwolle.
We zijn erg dankbaar dat Rianne Foekens daar onze belangen wil behartigen.
Ook dit jaar mochten we weer meedelen in en meedoen met alle activiteiten binnen de
Chr. Ger. Kerk.
We begonnen het jaar weer met de Goede doelen maaltijden.
Zelf hadden we weer onze bodemvoedingsactie in februari.
Dankzij de samenwerking met Stichting Antwoord levert dat voor onze stichting ook een
mooi bedrag op.
Ook bij de Jeruzalemkerk wordt heel veel gedaan.
En zo helpt alles mee om de projecten te kunnen blijven steunen.
In maart kwam de nieuwsbrief uit. We hebben beslist maar 1 nieuwsbrief per jaar rond te
zenden. We kunnen het later altijd evalueren.
Onze projecten zijn nog steeds:
-Boeken en lesmateriaal
-Training en toerusting van personeel voor peuter- en kleuterscholen.
Kinderen worden er ondersteund in hun leerproces.
Ze leren zich steeds meer te ontwikkelen.
Jonge kinderen ontvangen Montessori onderwijs.
Leerkrachten krijgen training en worden begeleid.
Ouders kunnen ondersteuning ontvangen bij het begrijpen en opvoeden van hun kinderen.
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)

