HURMET
Stichting

Onderwijsproject ‘Geef meiden een toekomst’
Jaarmarkt Emmaus Wageningen (22 september 2007)

Beste belangstellende,
De Hurmet Stichting is een organisatie voor kansarmen in Turkije. Het schooljaar
2007-2008 staat in het teken van de start van een onderwijsproject in de stad
Kahta. Dit project ‘Geef meiden een toekomst’ is erop gericht op de middellange
termijn een cultuurverandering te bewerkstelligen, zodat meisjes na hun

basisschool
kunnen verder leren. Op onze website kunt u meer
lezen over de achtergronden van dit project. Een van de grote financiers is
Emmaus Wageningen. Deze organisatie houdt onder meer ieder jaar een grote
markt, waarop verkoop van tweedehands artikelen plaatsvindt. De opbrengst
wordt – na aftrek van de kosten – verdeeld onder een aantal goede doelen. De
jaarmarkt van 2007 vond plaats op 22 september. Naast de Eden Foundation
(www.eden-foundation.org) - die strijdt tegen de verwoestijning in Niger – en de
stichting Mucolim (http://www.goededoel.nl/index.php?gd=1231&t=oo)
die zich inzet voor alfabetisering van mensen in Kinshasa (Congo),

is de Hurmet Stichting een van de gelukkigen
die delen in de winst van deze jaarmarkt.
Dit verslag beschrijft het verloop van de jaarmarkt.
De jaarmarkt werd gehouden van 12.00 tot 16.00 uur. Om 11.00 uur was het al
een drukte van belang. Niet alleen de handelaren en vertegenwoordigers van de
drie goede doelen zochten een plekje op het plein tegenover de
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Emmaus-vestiging, maar ook heel veel koopjesjagers

vonden al een plekje. Toen de hekken
geopend werden, was het plein dan ook in één ogenblik geheel gevuld met
mensen. Blijkbaar waren de mensen erg bang hun koopjes mis te lopen. Om
14.00 uur was de rust enigszins weergekeerd. Nu was het tijd voor de mensen
die alle tijd namen om rond te neuzen tussen de leuke spulletjes

die op de markt en in het Emmaus-pand te
koop werden aangeboden. Vanaf dit moment ervaarden we ook meer (serieuze)
aandacht voor de projecten en de organisaties daarachter. Sommige mensen
bleven zelfs een kwartier of langer bij deze kraam staan om hierover meer te
weten te komen.
Om 16.00 uur werd de markt opgebroken en werd er afgesloten met een etentje
op het plein. Helaas hebben wij deze uitnodiging moeten afslaan, maar het zal
vast een leuk slot van deze succesvolle dag geweest zijn.

Wij zijn Emmaus Wageningen
zeer dankbaar
voor hun vertrouwen en steun. Wij hopen de komende maanden en jaren dan
ook positief te kunnen berichten over het verloop van het project en over de
ontwikkelingskansen van meisjes op het gebied van opleiding en – in een later
stadium – hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
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Namens het bestuur van de Hurmet Stichting en de inwoners van Kahta, bedank
ik ook u voor uw belangstelling en steun.
Ayfer Orhan
(voorzitster)
Meer informatie kunt u eveneens vinden op:
http://www.goededoel.nl/
http://www.allegoededoelen.nl/
Bij de belastingdienst staat de Hurmet Stichting bekend als organisatie die het algemene nut dient
(het goede doel). Hierdoor is het mogelijk dat u uw giften kunt aftrekken van belasting.
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