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Beste Familie, Weldoeners. Vrienden,

Poipet 1 December 2020

We gaan naar het einde van een bijzonder jaar; toch niettegenstaande de moeilijke omstandigheden vanwege
het Corona Virus kom ik u mijn beste wensen sturen ook namens mijn medebroeders, leerlingen en oudleerlingen. Dit jaar enkel mogelijk via e-mail aangezien de Cambodiaanse post niet werkt en de grens met
Thailand gesloten is van waar ik elk jaar mijn Kerstpost verzond ( heel goedkoop)
IK WENS U ALLEN EEN GEZEGENDE KERSTNACHT EN EEN ZALIG NIEUW JAAR 2021
In de de gezegende Kerstnacht bidden wij voor God's hulp en zegen voor u en uw dierbaren en gedenken wij
ook uw hulp en interesse voor de opvoeding/onderwijs/vakopleiding/ voor een grote groep arme jeugd en
kinderen dewelke u mogelijk heeft gemaakt. U bent altijd in mijn gedachten en gebed. Heel hartelijk dank
en moge God u zegenen in dit nieuwe jaar.
Voor ons allen gaat het jaar 2020 de geschiedenis in als het
Corona Virus Jaar dewelke zorgen, angst en vele
belemmeringen met zich mee heeft gebracht. Daarom is onze
wens en gebed dat het Nieuwe Jaar 2021 al uw zorg, angst en
belemmering van u weg neemt en dat u met vreugde en moed
het nieuwe jaar kunt aanvangen.
Zoals overal ter wereld ook in Cambodia moesten alle scholen
sluiten en hier was het van 17 maart tot 16 september.
Ik woon en werk in het Don Bosco Center - Poipet waar we
een lagere school/middelbere/technische school runnen met
over 500 leerlingen (waarvan 83 intern). Bijna allen komen
van straatarme families. Gedurende de school sluiting konden
we een voedsel programma organiseren voor de meest nodige
gezinnen: dit was mogelijk door uw giften, ook mijn oudleerlingen gaven enkele tonnen rijst, het volks voedsel in
Cambodia.
Gelukkig kon de staf van het Don Bosco Kinderfond gedurend deze Corona tijd de sponsor kinderen
bezoeken en hun families helpen via het sponsor geld.
We zijn blij dat het huis weer vol is met jeugd sinds september en de school weer haar leerlingen kon
begroeten.
De jeugd is dankbaar dat ze weer kunnen leren, spelen en sporten en elkaar ontmoeten. Het altijd thuis
zitten in hun kleine hutten was voor hen pijnlijk.Ze zijn dankbaar dat ze weer naar school kunnen komen.
Nogmaals aan u allen mijn wens en gebed voor een Zalige Kerst en een Zalig Nieuw Jaar 2021.
De beste groeten uit Don Bosco - Cambodia; Pater Johan Visser.
Uw gift graag naar: Stichting Don Bosco - Wiekslag 2c - 3871 AS Hoevelaken NL
Bankrekeningnummer: NL88 INGB 0000714005
Bestemming: Pater Johan Visser - Cambodia,

