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Beste belangstellende,
In navolging van onze eerste nieuwsbrief willen wij de start van het schooljaar op
het Lyceum in Kahta aangrijpen om u te informeren over de laatste
ontwikkelingen rond het onderwijsproject ‘Geef meiden een toekomst’.
In onze vorige nieuwsbrief schreef ik u dat ik in juli naar Kahta zou reizen voor
een kort bezoek. Helaas is dat bezoek door omstandigheden niet doorgegaan.
Verder ontvingen we begin september uit Turkije het bericht dat Haci Bozkurt
(onze steun en toeverlaat én de vertrouwenspersoon van de lokale bevolking)
een hartstilstand heeft gehad. Meest vervelend is dit natuurlijk voor Haci en zijn
naaste omgeving. Aangezien het ook direct het onderwijsproject raakt, prijzen
wij ons gelukkig dat hij sinds dit voorjaar ondersteund wordt door twee meiden,

te weten Derya en Fatma. Daardoor zijn de
projectvoorbereidingen de afgelopen weken ook zonder Haci doorgegaan.
In deze nieuwsbrief willen we ook graag melding maken van nieuwe projectsteun
in Nederland.

Een aangenaam kennismakingsgesprek bij
Emmaus Wageningen vervolgen we door onze aanwezigheid op haar jaarmarkt
op 22 september. De opbrengst komt dit jaar – na aftrek van de gemaakte
kosten – ten goede van Hurmet en twee andere goede doelen. Wij zijn Emmaus
Wageningen zeer dankbaar voor hun vertrouwen en toegezegde steun.
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Namens het bestuur van de Hurmet Stichting en de inwoners van Kahta, bedank
ik ook u voor uw belangstelling en steun.
Ayfer Orhan
(voorzitster)
Meer informatie kunt u eveneens vinden op:
http://www.goededoel.nl/
http://www.allegoededoelen.nl/
Bij de belastingdienst staat de Hurmet Stichting bekend als organisatie die het algemene nut dient
(het goede doel). Hierdoor is het mogelijk dat u uw giften kunt aftrekken van belasting.
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