
In een eerder reisverslag vertelde ik u over een sterk 
grietje dat, ondanks haar zware leven, vecht als een 
tijgertje voor een betere toekomst. 
Wij van Silent Work kunnen haar die betere toekomst 
geven, misschien zelfs weer een glimlach toveren op 
haar gezichtje. 

Wij lieten u weten dat deze mogelijkheden er voor 
haar waren en verschillende mensen die onze mail 
hebben gelezen reageerden betrokken.
Het is niet onze gewoonte om mensen die doneren in 
onze reisverslagen te melden, maar voor deze meisjes 
ver weg in Amerika willen we een uitzondering maken. 

Strong girl voor de operatie

REISVERSLAG 2016 NR.9

STERKE MEID - STRONG GIRL, 

Deze meisjes, Rachel en Hopi, allebei 12 jaar, hoorden 
in Californië via hun juf van school - een trouwe lezeres 
van de reisverslagen - over deze sterke meid. Ze besloten 
op pad te gaan om geld in te zamelen om zo de eerste  
operaties mogelijk te maken. Het is hun gelukt!
Toen ik bij vrienden in Californie op bezoek was 
ontmoette ik Rachel, zodat ik haar persoonlijk kon  
vertellen over het belangrijke verschil dat deze operatie 
maakt in het leven van onze Strong Girl. Niet alleen 
uiterlijk, maar ook voor haar plaats in de gemeenschap. 

OKT 2016



De andere donaties maken het mogelijk om in december de 
tweede operatie uit te voeren.
We hopen dat deze sterke meid door deze operatie beter zal 
kunnen spreken. 
Als de financiële middelen het tegen die tijd mogelijk maken zal 
bij de derde operatie haar gebit zo goed mogelijk gerenoveerd 
worden. 
Dit zal een geweldige goede stap in de richting zijn van een 
nieuwe periode in het leven van dit meisje. 

Soms is Silent Work NIET zo Silent,
En dat is dan fantastisch!
     

Een warme groet,

Woodi Wiljo Oosterom

Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work: 
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000 

en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.
Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in 

ontoegankelijke gebieden voor:
- Schoon drinkwater,

- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,

- Onderwijs en
- Werkgelegenheid

En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.
www.silentwork.org
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Na de operatie


