Projecten Sint Maarten,
Project 1 Lilith Rogers Statia drive 8, Middle Region +1721 5560384
Dak gemaakt op badkamer met platen en doek
Muur geplaatst en stuk dak gerepareerd. Platen erop en doek
Dit kan nog afgemaakt worden met platen op het dak en de muur evt. Stucen.
Project 2 Monica Sherwood Accordian Road 16 Caybay, +1721 5261103
gedeelte van het dak van platen voorzien en zeil opnieuw gespannen.
Project 3 Shirley Armorie Copenhagenroad 7 Dutch Quarter,
dakspanten en dak compleet. Ook veel meubels gebracht.
Project 4 Marie Andree Jn Charles, Statiadrive # ? Middle Region +1721 526 0938
nieuw zeildoek op het dak en 2 bedden en een koelkast gebracht.
dit dak moet nog met platen gedaan worden.
Project 5, schooltje van Beverley Gibbs Sydneydrive 2, Zorg en Rust Dutch Quarter
Tuin hersteld, deuren en luiken gemaakt, binnen ventilatoren, koelkast, kast.
dak moet nog gedaan worden.
Project 6 Pastor Janice Smith, Stockholmdrive…, Dutch Quarter +1721 5815035
Compleet nieuwe dakspanten, dakplaten(achterwanden van bedden) en golfplaten
Financiering: Het geld t/m project 6 was deels afkomstig van het Rode Kruis, deels van MFC
en deels van landlords. Echter het meeste is gedaan met afvalhout en improvisatie
Project 7 was het huis Pastor Nolan, CA Cannegieterstraat +1721 5540919
De materialen heeft hij gekregen, geld van MFC. Heeft Reina geregeld, $ 4500. Zijn dak van
het huis is compleet gedaan en de dakspanten van de kerk.
het dak van de kerk moet nog gedaan worden.
Financiering: project 7 is betaald met een gift van de stichting Hands &Feets
Project 8 was het huis van Morena Rogers, Eluthra drive, Defiance.
Laatste huis aan deze weg. Zij werkt iedere dag in de keuken van de kerk van Nolan om de
maaltijden te bereiden.
We hebben bij haar 1 deel van het huis kunnen repareren met geld uit Nederland, zo’n
$1120
Project 9 was het huis van Dica.
Contact via Nolan. Hier hebben we ook maar 1 deel van het dak kunnen repareren. Materiaal
kostte ongeveer 2500euro, heeft ze van MFC gekregen via stichting Hands and Feet
Peach road, St Peters
Project 10 was het huis van Edmund en Leona Arrindel. +1721 5230198
Contact via Nolan. Zus van Sonia
Hier hebben we 1000 dollar materiaal geschonken, de rest hebben ze zelf bijgelegd.
Tegenover de Kooyman, achter carsale D&D
Project 11 was het huis van Edith. Old man Cactus Road Middle Region
Hier hebben we het complete dak gerepareerd met geld uit Nederland, kosten ongeveer
2500 dollar. Contact via Pastor Orlando
Chirstoffer weet waar het is
We zijn erg benieuwd of ze er al woont, zouden jullie dit kunnen bekijken?

Project 12 was het huis van Mayra Hodge. Garden of Eden Dutch Quarter
Komt wel eens eten in de kerk van Nolan.
De wijk is heel arm. Als je werk zoekt kun je hier sowieso iets betekenen voor de mensen, op
welke manier dan ook.
De buurman van Mayra hebben we op onze lijst staan, Jose.
Troy Nazareth estate ,Dutch Quarter
hebben geholpen aan materialen. eens kijkje nemen bij hem hoe het gaat.
Contact via kerk van Nolan.
Jerome Woont op de Pond. hebben we wat gereedschap gegeven. Contact via Nolan.
Bevriend met Arnold.
Wellicht leuk om te informeren hoe het met hem gaat.
13. Edmund en Leona Arrindel Anisedrive Cayhill. T.o. de Kooyman bouwmarkt
Dak gelegd op de Kinderopvang/schooltje naast hun huis. Dit was tevens het logeeradres
van Jan kees en mark(groep 5)
14. Jose Garden of Eden, Sint Peters. Buurman/contact van Mayra Hodge. +1721 550 7489
Zijn dak was er gedeeltelijk af. Hij heeft niet veel inkomsten. Zijn gezin zat al lange tijd in de
Dominicaanse Republiek. Zijn gezin kan nu weer terugkeren.
15. Flo, Lemonroad Sint Peters. Laatste huis rechts. Nieuw dak gelegd.
16. Beverley Gibbs, Tuintje van de school
Financiering: Project 8 t/m 16 zijn betaald met giften uit de Hervormde Gemeente
Hardinxveld Giessendam. Zij hebben ook voorzien in de kosten van de auto.

