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Beste donateurs,
Dankzij uw steun studeren er dit jaar 28 jongeren over de
hele wereld met geld van het Badeloch Fonds! Negen van
hen zijn dit jaar begonnen, of zullen na de zomer
beginnen. Vijf van hen zullen, als alles goed gaat, dit jaar
afstuderen. De laatste cijfers, ook de financiële, kunt u
vinden in het verkorte jaarverslag. Het volledige
jaarverslag kunt u downloaden via onze website. Daar vindt
u ook een kaart met informatie over alle studenten die met
uw hulp studeren. Hieronder is een voorbeeld van die kaart

afgedrukt, maar op de website kunt u verder inzoomen. Als
u op de verschillende plaatsaanwijzers klikt, krijgt u meer
informatie over de studenten en hun studie. Door de
gekleurde plaatsaanwijzers kunt u makkelijk zien wie nog
studeert en wie al afgestudeerd is: Groen is afgestudeerd,
rood is nog aan het studeren. De studenten die klaar zijn
met hun studie zullen niet langer dan drie jaar op de kaart
blijven staan.

DOMINICAANSE REPUBLIEK
Goed nieuws! Genesis heeft haar stage afgerond en vol trots
staat zij met haar stageverslag op de foto's. Zij heeft vanaf
januari tot april 2019 stage gelopen op een basisschool in
Bani.
Nu kan zij gaan starten met haar afstudeerscriptie en over
een half jaar hoopt zij dan af te studeren als onderwijzeres
basisschool.

Dorka
Dorka, die ook in de Dominicaanse Republiek studeert, zit in
haar laatste jaar. Maar ze heeft al een baan gevonden als
onderwijzeres op het platteland. Ze volgt nu de lessen voor
haar laatste vakken.
Genesis
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INDIA
Vishnavi heeft haar vakantie net achter de rug. Ze
heeft eind april de examens van schooljaar 2018-2019
goed gemaakt en is in juni weer begonnen met het
nieuwe jaar. Ze vind het erg leuk op school en doet
mee met verschillende sportclubs van de school. Op de
foto staat ze met een sportcertificaat.

INDONESIË

Jeremy begon zijn studie in 2016, en hoopt in 2020 af te
studeren als Geofysisch Ingenieur. Af en toe schrijft hij
een briefje naar ons, om te laten weten hoe het met hem
gaat. Hieronder een stukje uit zijn laatste brief:
"Om te beginnen wil ik God danken voor alles wat hij mij en
mijn familie heeft gegeven. In Zijn genade bracht hij me bij
jullie, zodat ik mijn studie aan de Pertamina Universiteit kan
voortzetten met een beurs. Moge God jullie en jullie families
daarvoor zegenen!
Afgelopen december heb ik mijn 5e semester afgerond. Ik
had goede cijfers: gemiddeld 3,76 uit 4,00.
Binnenkort ga ik stage lopen bij een Olie- en Gasbedrijf. Dat
zal één of twee maanden duren. Het probleem is alleen dat
het nog niet zeker is bij welk bedrijf ik stage mag lopen. Het
bedrijf en de universiteit moeten daarover nog tot
overeenstemming komen. Als het bedrijf ver is van waar ik
woon, zal het mij ook meer kosten, want dan moet ik een
kamer in de buurt van het bedrijf zoeken. Daarom wil ik
jullie vragen om te bidden dat God hierin voorziet, mocht
dat gebeuren.
Meer nieuws heb ik niet. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor
jullie goedheid, en dat jullie me zijn blijven steunen. Moge
God altijd bij jullie zijn! - Jeremy"

Vishnavi

CONGO
In de nieuwsbrief van vorige zomer heeft u kunnen lezen
over Congo. Het is een land waar we nog niet eerder
studenten hebben gesponsord, en daarom zijn we
voorzichtig: van de drie aanvragen die we binnen kregen,
hebben we er voorlopig nog maar één geaccepteerd: Noella
is daar afgelopen schooljaar begonnen met de studie
informatica. We kregen kort geleden bericht dat het goed
met haar en haar studie gaat. Als dit zo doorgaat, kunnen
we in binnenkort meer studenten in Congo sponsoren!
Noella

COLOFON
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