18 december 2019
Beste donateurs,
Het jaar 2019 zit er alweer bijna op, en er is veel gebeurd in dit jaar. Dankzij uw steun konden we dertig
studenten helpen hun droom waar te maken: Studeren! Vijf van hen hebben dit jaar hun diploma behaald,
daarover straks meer. Tien van hen zijn gedurende dit jaar begonnen aan hun opleiding en hebben nog een
paar studiejaren voor de boeg. Maar we hebben ook al weer een aantal nieuwe aanvragen ontvangen van
jongeren die graag in 2020 willen beginnen aan een studie. Nieuwe aanvragen komen vaak bij ons binnen via
mensen die al eens eerder contactpersoon ter plaatse voor ons zijn geweest, en dus (ex-)Badelochstudenten
kennen, of jongeren kennen die graag zouden willen studeren maar daar de middelen niet voor hebben.
Daardoor komt het vaak voor dat we meerdere studenten uit een bepaald land
sponsoren. Op dit moment komen de dertig gesponsorde studenten uit tien
verschillende landen. Op onze website kunt u zien welke landen dat precies zijn.
Maar we vinden het altijd extra leuk als er aanvragen komen uit landen waar we
nog niemand hebben gesponsord. En dat was dit najaar het geval: Een aanvraag
uit China. Ting Yang is een weesmeisje uit het zuiden van China, een
economisch achtergebleven gebied. Haar ouders zijn overleden aan aids, een
ziekte die in dat deel van China een groot probleem is. Ze woont samen met
zeven andere weesmeisjes in een familiehuis dat is opgericht door een
Nederlands zendelingenechtpaar. Ze wil graag binnenhuisarchitectuur studeren,
maar dat is een dure opleiding waar geen geld voor is. Met behulp van het
Badeloch Fonds kan deze droom voor haar toch werkelijkheid worden!
Ting Yang
TSJAAD
Dit jaar zijn er drie studenten in Tsjaad afgestudeerd: Issa, Amos en David,
alledrie studeerden zij verpleegkunde. Zij begonnen in 2016 en 2017 aan hun
opleiding en waren voor het Badeloch Fonds de eerste studenten in Tsjaad.
Vandaar dat we extra blij zijn met hun diploma's. Zowel hun studie als het
contact met de contactpersoon in Tsjaad gingen erg goed, en we hopen in
de toekomst nog meer studenten uit Tsjaad te kunnen helpen, want het is
één van de armste landen ter wereld.
DOMINICAANSE REPUBLIEK
In de Dominicaanse Republiek studeren op
dit moment zeven jongeren met hulp van het Badeloch Fonds. Karin is
onze contactpersoon voor dit land, en zij is ook deelneemster in het
Badeloch Fonds. Zij gaat regelmatig naar de Dominicaanse Republiek.
Afgelopen november is er op haar initiatief in de Regenboogkerk te
Hilversum een collecte gehouden voor de studenten in de Dominicaanse
Republiek. Daarbij is €310 opgehaald. Een mooi bedrag!

Issa met zijn diploma

Genesis, een van de studentes, heeft dit jaar haar diploma gehaald. Na vier
jaar hard studeren heeft zij nu een baan als onderwijzeres op een
Christelijke basisschool. Dank aan alle sponsors die haar hebben geholpen
met een gift!
SENEGAL
Charles is in oktober begonnen met zijn studie verpleegkunde in Senegal.
Hij schreef ons een bedankbriefje (in het Frans, maar hierbij de vertaling):
Het is met grote vreugde dat ik deze paar woorden aan u schrijf, als
bedankje en erkenning voor het Badeloch Fonds en de studiebeurs die u
mij verleend heeft. Hierdoor kan ik studeren aan het Hoger Instituut voor
Gezondheidswetenschappen. Ik dank u hartelijk voor deze gift van genade.
U hebt mijn droom om in de gezondheidszorg te dienen tot leven gebracht
en bovenal hebt u me de hoop gegeven mijn leven op academische en
Genesis
professionele wijze weer op te bouwen.
Ik beloof dat ik mijn best zal doen om
een goed resultaat te behalen, zodat uw investering niet tevergeefs is.
Moge de Heer in Zijn goedheid u zegenen.
Charles
TENSLOTTE
Het is altijd weer geweldig om dit soort berichten te ontvangen, van
studenten die net zijn begonnen met hun studie, en van studenten die na
hard werken hun diploma eindelijk hebben behaald. Want dat is uiteindelijk
waar we het allemaal voor doen: Veelbelovende jongeren een kans bieden
om een diploma te kunnen halen, zodat ze daarmee een goede baan
kunnen vinden en in hun omgeving weer anderen kunnen helpen. Namens
alle studenten en de deelnemers van het Badeloch Fonds wil ik u
daarom
hartelijk bedanken voor uw giften, en hoop ik dat u ook
in 2020
weer meehelpt om nog meer jongeren te kunnen
laten studeren.

Charles

Wij wensen u gezegende feestdagen en een leerzaam 2020 toe.

COLOFON
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