
Nieuwsbrief
Beste Cypressa vrienden,

De laatste maand van het jaar 2022 is aangebroken. Een maand waarin veel mensen
terugblikken op  het achterliggende jaar. Graag geven we jullie een terugblik op het jaar
2022.

We kijken terug op de jubileumbijeenkomst, op de reis die onze voorzitter Bas recent
maakte naar  Malawi en de werkzaamheden die, dankzij jullie steun, uitgevoerd konden
worden bij het ziekenhuis  in Ekwendeni.

We willen jullie hartelijk danken voor de betrokkenheid, in welke vorm van ook; van het
helpen bij activiteiten, jullie gebeden tot financiële bijdragen. Bovenal danken we onze
God, die middelen en  kracht gaf en geeft om onze naasten te helpen!

Reis naar Malawi
In september is Bas twee weken in Malawi geweest. Enerzijds om de projecten te
bezoeken,  anderzijds omdat de Swaef (Wartburg College) Cypressa had benaderd met de
vraag hen te  ‘begeleiden’ naar Malawi, en te ervaren of- en hoe een samenwerking tussen
de Swaef en Cypressa  gestalte kan krijgen. Dit omdat wij daar al vaker geweest zijn en
contacten hebben. Zo vertrok hij  deze keer niet met een bouwteam maar met een groep
leerlingen en docenten van de Swaef.

Tijdens zijn verblijf heeft Bas diverse gesprekken gevoerd met onze samenwerkingspartners.
Uit deze  gesprekken kwam naar voren dat de prijsstijgingen voor het materiaal fors zijn en
dat dit gevolgen  heeft voor de uitvoer van de werkzaamheden. Hierover lees je straks meer.

Bemoedigend was het om te zien dat de reeds uitgevoerde werkzaamheden er goed
uitzagen! Het  onderhoudsteam van het ziekenhuis levert gedegen werk op, waar we blij
mee zijn.

TB
ward (isolatieafdeling) Kraamafdeling

Terugblik jubileumbijeenkomst
Eind augustus hebben we onze (uitgestelde) jubileumbijeenkomst gevierd! Onder het genot
van een  Afrikaanse maaltijd was er tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten. De
Djembe-workshop viel  erg in de smaak, geniet mee op de foto’s.



Stichting Cypressa www.cypressa.nl NL55ABNA0602384508 t.n.v. Stichting Cypressa te Dordrecht

Nieuwsbrief
Dankbaar zijn we voor de mensen die langs geweest zijn of
die op een andere manier uiting hebben gegeven aan hun betrokkenheid op het werk van

Cypressa.

Stand van zaken van de renovatie, fase 3
Er zijn inmiddels een aantal projecten van fase 3 afgerond. Zo zijn er 3 huizen gerenoveerd
en is de  TB Ward (isolatieafdeling) in gebruik genomen. Een aantal renovatie projecten staat
nog op de  planning: polikliniek, private wing, administratie gebouw en het sanitair van de
oude slaapzalen van  de Blindenschool. Echter stelt de enorme stijging aan materiaalkosten
ons wel voor een nieuwe  situatie. De projecten die op de planning staan voor de renovatie
fase 3 worden momenteel opnieuw  doorgerekend. Aan de hand van de nieuwe
berekeningen zal gekeken worden hoe we verder gaan.  Of dit met alle projecten kan of dat
we keuzes moeten gaan maken.

Mocht u een financiële bijdrage willen geven voor dit project, wat erg gewaardeerd wordt,
dan kan  dat via rekeningnummer NL55ABNA0602384508 t.n.v. Stichting Cypressa te
Dordrecht



Nieuw jasje voor de website
In het achterliggende jaar is onze website opnieuw gebouwd. Wij zijn erg blij met het
resultaat! Nog  niet heel de site is gevuld met informatie, maar dit hopen we de komende
weken af te ronden. Neem  gerust een kijkje op www.cypressa.nl
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Vrijwilligers gevraagd | Wilgenknotten voor de verre naaste Op
zaterdag 4 februari 2023 staat de winterknot in de agenda. We kunnen altijd hulp gebruiken!
Lijkt  het je wat om op deze praktische manier het werk van Cypressa te ondersteunen?
Meld je dan aan  met een appje naar Peter (06-10 55 59 74)

Gebeds- en dankpunten
Wilt u met ons mee danken en bidden?
We danken voor:

- De veilige reis die Bas heeft kunnen maken en de ontmoetingen die hij heeft
gehad in  Malawi;

- De werkzaamheden / projecten die we in het achterliggende jaar hebben
kunnen  financieren;

- De betrokkenheid van de achterban, tijdens de jubileumbijeenkomst, maar ook
tijdens de  acties;

- De nieuwe website

We bidden voor:

- Peter en Cora die 12 december 2022 naar India zijn afgereisd om daar de projecten
te  bezoeken, contacten te onderhouden en te kijken of er mogelijkheden zijn om in
India een  project langdurig te ondersteunen

- Wijsheid om de juiste keuzes te maken aangaande het beschikbare budget voor de
renovatie  fase 3
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