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Wilt u meer weten over Stichting Timeus? Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het 
laatste nieuws, volg ons via facebook http://www.facebook.com/timeusnl of bel: 013-4637409. 
Wij begroeten u ook graag als donateur. Elke bijdrage is van harte welkom op rekening  
NL40 RABO 0135 0633 96 t.n.v. Stichting Timeus in Tilburg. 

 
Van het bestuur 
Met deze nieuwsbrief brengen wij u 
graag op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen binnen Timeus. Zowel 
op Bali als in Nederland is er de 
afgelopen tijd weer veel gebeurd. 
 
Bezoek op Bali 
Bestuurslid Cees bracht samen met een 
familielid een bezoek aan Yosep op Bali. 
Zij brachten o.a. speelgoed voor hem 
mee waarmee hij zijn ruimtelijk inzicht 
kan vergroten. Daarnaast kreeg hij 
muziekinstrumentjes, waarmee hij zijn 
gevoel voor muziek kan uiten. Hij leert 
ook al gitaarspelen. En er was nog 
meer bezoek voor Yosep: een echtpaar 

uit Son bezocht 
samen met Cees 
ons huis. Ze 
hadden namens 
Timeus een 
braillemachine, 
stokken en 
aangepaste 
spellen 
meegenomen. 
Zij waren erg 
onder de indruk 
en gaven Yosep 

een gitaar cadeau. Hij is daar dolblij 
mee. Nu kan hij elke dag oefenen. 
Cees nam Yosep ook voor het eerst 
mee naar het zwembad. Een heel 
bijzondere ervaring voor Yosep en hij 
was erg enthousiast! Hij leert veel en 
weet nu blindelings de weg in huis. 

 

 
Nieuwe bewoner 
In november bezocht Ginting, die ons 
huis op Bali leidt, het eiland Flores. Hij 
ontmoette daar verschillende blinde en 
slechtziende 
kinderen. Enkelen 
van hen willen 
erg graag naar 
ons kinderhuis 
komen, omdat ze 
hier veel meer 
mogelijkheden 
hebben. Eind 
december of 
begin volgend 
jaar verwachten 
we een nieuwe 
bewoner in ons 
huis. 
 
Ondertussen in Nederland 
In Nederland zaten we ook niet stil. Zo 
waren onze trouwe vrijwilligsters actief 
op diverse markten in Tilburg. Met de 
opbrengst kunnen we onze kas weer 
aardig aanvullen. Daarnaast mochten 
we weer rekenen op bijdragen van onze 
donateurs. Hartelijk dank daarvoor! We 
hebben uw steun heel hard nodig, zeker 
nu er een tweede kind in ons huis 
komt. En we verwachten binnenkort 
nog meer kinderen! Bovendien willen 
we graag een busje aanschaffen om de 
kinderen naar school te brengen. 
Dankzij een royale gift van de SDB 
Foundation hebben we al een groot deel 
van het geld hiervoor bijeen. 
 
Plannen voor komend jaar 
In 2016 gaan drie bestuursleden naar 
Bali. Wij vertellen u in de volgende 
nieuwsbrief graag meer over onze 
ervaringen. Voor nu wensen wij u 
 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 
GEZOND EN GELUKKIG 2016! 


