
St. Geloofsgemeenschap Augustinus 
en 
Zusters der Barmhartigheid, Glorieux 
Geldropseweg 170 
5613 LN, Eindhoven 
 
 
 
Geachte leden van de Geloofsgemeenschap Augustinus en Zusters der Barmhartigheid, 
 
Namens het bestuur van de Stichting Water voor Leven dank ik u hartelijk voor de mooie bijdrage  
dat door u, de leden van de Geloofsgemeenschap Augustinus samen met de bewoners van het 
Glorieuxpark,  is gedoneerd (€3524,80).  
Het is een hoopvolle start van het jaar 2020. Wij zijn er erg blij mee. 
 
De dienst, die we mochten bijwonen en waarin ik na afloop mocht vertellen over het werk van de 
Stichting Water voor Leven, was zeer inspirerend en we voelden ons welkom. Ook hartelijk dank 
daarvoor.  
Het was tevens fijn dat de bus bij uw receptie op Glorieux mocht staan en we informatie konden 
achter laten over ons werk.  En hartelijk dank dat Pieter de Haes u iets mocht vertellen over de 
activiteiten van de Stichting.  
 
 
Onze voorzitter de heer A. Spinola is op dit moment in Cabo Verde en ik hoop eind van de maand 
naar het eiland Fogo te vertrekken om definitieve plannen te maken voor ons project. Verder 
steunen we op dit moment 34 jongeren bij hun studie of vakopleiding. Hetgeen we hopen uit te 
breiden. Diverse jongeren en hun ouders hebben om onze hulp gevraagd voor onder andere de 
nieuw te starten vakopleiding metaaltechniek. 
 
We zullen u op de hoogte houden van onze activiteiten via de nieuwsbrief     (2 x per jaar) en het 
jaarverslag, waarin we verantwoording afleggen over de activiteiten en het aan ons toevertrouwde 
geld.  
 
Hartelijk dank mede namens de bevolking van het eiland Fogo voor het door u in ons gestelde 
vertrouwen of zoals de Kaapverdische mensen zouden zeggen: 
 
‘Deus voe abencoe e o Senhor estajam convosco’ , vrij vertaald: 
 God zegene u en de Heer zij met u. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Truus Kramer-Bais 
Penningmeester Stichting Water voor Leven 
 
www.watervoorleven.nl 
 
 
St. Water voor Leven 
Waterruit 61 
2804PB Gouda 
 

http://www.watervoorleven.nl/

