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Beste parochianen van de RK parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag,
Op 28 juni 2017 mochten wij in grote dankbaarheid een genereuze donatie van u ontvangen ten bedrage
van € 8,468.80 voor ons tehuis ‘Blessed Maria Tuci’ voor meisjes in Troshan, Albanië. We beseffen dat
onze verzoeken en noden omvangrijk waren en zijn, maar dankzij God en met uw steun zijn we in staat
geweest om zoveel te doen, zelfs meer dan waar we u om verzocht hadden.
Naar u zich zult herinneren, betrof één project de aanschaf van een generator zodat we in staat zouden zijn
om elektriciteit op te wekken in de tijden dat de openbare elektriciteitsvoorziening zou uitvallen. Dit laatste
is in het berggebied van Troshan – Albanië waar ons tehuis is gevestigd, zeer regelmatig het geval. Door
uw bijdrage zijn we in staat geweest een generator aan te schaffen en te plaatsen. We hebben hier heel
veel profijt van, want dit heeft er direct toe geleid dat het aantal effectieve studie-uren voor de meisjes
vele malen meer is geweest dan in andere jaren. U kunt zich wel voorstellen, hoe belangrijk dit is, de
meisjes zijn hierdoor écht in staat om een veel betere voortgang in hun studies te bereiken.
Daarnaast hebben we dankzij uw bijdrage ook een tweede belangrijk project ten uitvoer kunnen brengen:
we hebben boeken kunnen aanschaffen voor de meisjes, we hebben een laptop kunnen kopen en we hebben
waterfilters kunnen installeren in ons watersysteem. En daarnaast zijn we ook nog in staat geweest om in
de harde en koude wintermaanden het huis te verwarmen en hebben we voor de meisjes melk en vlees
kunnen aanschaffen. U zult zich misschien niet kunnen voorstellen, hoe veel dit alles voor ons betekent!
Heel graag willen we u vanuit het diepst van ons hart bedanken voor uw goedgunstige giften en weet dat
wij voor u bidden.
Al onze meisjes zijn zeer speciaal voor ons, want zij zijn de toekomst van deze Albanese gemeenschap.
Zij zijn de vrouwen en de moeders van morgen. Zij worden gevormd en opgeleid zodat zij in staat zijn om
een mooie en goede omgeving en gemeenschap op te bouwen voor de volgende generaties.
Het is aan ons om voor hen een plaats te creëren waar een goede familiale sfeer heerst, waar ze goede
scholing en een samenhangende opleiding en vorming kunnen ontvangen. Maar dit is alleen mogelijk als
verschillende elementen bij elkaar komen. Zoals Moeder Teresa van Calcutta ooit heeft gezegd: om een
lamp brandend te houden, zullen we deze continue van olie moeten voorzien. En dat heeft u gedaan voor
ons en met ons.
Heel hartelijk dank voor alles. U mag zich verzekerd weten van ons gebed en dat van de meisjes. Graag
nodigen we u uit om ons te bezoeken, weet dat u altijd welkom bent.
Gods zegen voor u allen!
In Jesus en Maria,
Mother María Meritxell Rodríguez Sammito
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