
 

 

Dankbaar gebruik van de spullen uit de container  

We ontvingen bericht van Iris, dat Moy Moy, een jongeman van 30 jaar die opgegroeid is bij Iris (nu getrouwd, 3 kinderen) 

en in de keuken op de basis werkt, bij een ongeluk ernstig verbrand geraakt is. Hij heeft op de Intensive Care in het 

ziekenhuis gelegen, en is daarna overgebracht naar Iris waar hij 24/7 verzorgd wordt en verpleegkundige hulp van 

Iris krijgt. 

Het bed waarop Moy Moy zit, is één van de vier ziekenhuisbedden die onze kerk 

met de container naar Iris heeft gestuurd! 

 

 

Als u had gezien wat voor bedden er hiervoor in de Iris-kliniek stonden: 

eenvoudige gewone bedden,  

met stukken karton onder het matras 

voor wat extra stevigheid …  

 

 

Toen we vorig jaar een lijst met Steve (director) en Ros  (vrouw van Steve) opstelden om te inventariseren wat ze 

m.n. goed konden gebruiken, en onze kerk in de container naar hen toe kon sturen, was een héél grote wens 

van Ros die verpleegster is, één of meer ziekenhuisbedden.   Laten we nou precies vier ziekenhuisbedden voor 

in de container gekregen hebben!! 

Hoe blij word je, als je dan Moy Moy op zo’n bed ziet zitten! 

Intussen gaat het steeds ietsje beter met hem. Wel een lange weg van herstel. Zelf eten kan hij nog niet door 

de brandwonden aan zijn handen en armen. Hij slaapt het grootste deel van de dag. Wassen en zijn wonden 

verzorgen kost elke dag 3 uur. 

  

 

 

 

 

 
2 weken na het ongeluk: Moy Moy zijn eerste stappen buiten, 

omringd door kinderen. 

 Ze vinden hem net een wandelende mummie in pyama!  

  



                                   Nog een paar foto’s die we graag met u willen delen 

 

                                                    kinderen helpen dozen uit de container te dragen 

 

        

                                         overal kom je kinderen tegen met T-shirts waarop ‘termei!’ staat! 

 

                                   

                        ‘Oranje’ boven in Mozambique!                   bijna winter: gebreide truien uit Holland komen goed van pas! 

 'Wat we doen, is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we het niet deden, 

zou de oceaan kleiner zijn vanwege deze ontbrekende druppel!'  Moeder Teresa        
 



              

              leefruimte van een groep jongens, versiert met trico’s van de Termeise supermarkt 

 

              

               de baby’s van de Nursery (onze kerk ondersteunt hen financieel) 

      Veel Hollandse kleertjes uit de container! En lakentjes, speelgoed, badjes, …. 

 

           Hartelijke groet, 

      Bert & Anita 
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