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 ALGEMEEN JAARVERSLAG STICHTING TIMEUS 2019 
Vastgesteld op 15 mei 2020 
 
De eerste activiteit dit jaar was de rommelmarkt in MFA De Symfonie in Tilburg op 27 
januari. Ook op 17 februari, 31 maart en 28 april waren we op deze markt present. 
Met alle verkopen, ook die via onze kast in een winkel en daarbuiten vulden we de kas 
van Timeus weer mooi aan. 
Ook met een collecte in Tilburg op de Westermarkt op 23 februari werd de kas weer 
gespekt. 
 
Op 7 april maakten de kinderen op Bali een uitstapje met oude auto’s. ze kregen ook 
een lunch aangeboden aan een meertje. Ze genoten ontzettend van deze dag. 
 
Yanto werd op 6 juni aan zijn oog geopereerd. Hij had daaraan een doorlopende 
ontsteking die het oog steeds verder aantastte. Na een langdurige operatie en 
herstelperiode is de ontsteking nu gelukkig verholpen. Helaas is zijn 
gezichtsvermogen niet blijvend verbeterd, aangezien zijn oogzenuw blijkt te zijn 
aangetast. 
 
Op 14 juni kregen de kinderen bezoek uit Nederland. Een familie die hen al eerder had 
ontmoet kwam opnieuw een bezoek brengen. Een hartelijk weerzien uiteraard! Ook nu 
kwamen ze niet met lege handen en hadden weer van alles uit Nederland voor hen 
meegenomen. 
 
Een paar dagen later, op 17 juni, kwam het achtste kind, Alif als nieuwe bewoner bij 
ons aan. Hij komt uit Oost-Java, is 16 jaar oud en is blind. Inmiddels voelt hij zich al 
helemaal thuis bij ons. Hij houdt ontzettend van muziek maken en speelt al uitstekend 
keyboard. 
 
Er was nog meer goed nieuws uit Bali. Op 1 juli kregen Gidion en Emi hun diploma 
voor de succesvolle afronding van de basisschool. Emi gaat nu naar een 
vervolgopleiding en heeft daar erg veel zin in. 
 
In Nederland vond in augustus en september een bijzondere actie plaats. Bianca de 
Vries reisde zonder geld uit te geven door Nederland en een stukje van Duitsland en 
hield daarbij ook nog eens een crowdfundingsactie voor Timeus. Daarmee haalde ze 
bijna 1000 euro op! Op deze plaats willen we haar daarvoor heel hartelijk bedanken! 
 
2019 was een mooi jaar voor Timeus waarin we nu al acht kinderen mogen helpen op 
weg naar een goede toekomst. 


