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En als de sabbath voorbijgel~c an was, hacden Maria 

Magdalena, en Maria, de ffiOeder van Ja ·obus, en Salome, specerijen 
gekocht, op dat zij kwamen en Hem zalfden. 

En zeer vroeg op den eersten dag der week kwamen zij 
tot bet graf, als de zon opging. Marcµs 16: 1 en 2. 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN 

Aanstellingen: 

AdJudante A. Becklev naar Kinder
bu1s Medan In bevel. (tijdelijk) 

Ensign Th. Bridson naar Boegangan. 
Semarang. In bevel). 

Kapiteine R. Beasley naar Oogl. 
Hosp1taa . Semarang. 

Luitenan• H. Sal rnon naar Mihtair 
Tehuis. Soerabaja. 

Bandoeng, t April 1922 

M.J. VAN DL WERKF.N. 

Terr. Kommandante. 

AANTEEKENINGEN 
van den 

HEF-SEC ETARIS. 

>lo me, 
eken ra 

ava Wij 
1uw Glover 

111 welstand 
Het 

S T ~ IJ D K I~ E E T l APRIL ~ 2 

TERNEER6EVELD, MAAR TOCH OVERWINNAAR ! 
D 0 0 R 6 E N E R A A L B R A M W E L L B 0 0 T H. 

,,EN HIJ, DRAGENDE ZIJN KRCIS, GING UIT. " (JOHANNES 19, 17). 

ze'f wel zoo n 
t s 1ms op oude 
natuurlijk moest 
1en moest sterk 

e t man een z er 
n I let kan on dan 

de Heer onder 
oortsch reed en 

er dien last 
repen, waarvan 

· met den ~leer 
z1jn schoudcrs 
r 1et alleen den 

tten · zij den 
taak, die hun 

kracht aan 21111 wnorden geeft en een licht werpt 
op Z jn machtige werken, dat 1111nmer kan ve1 duisteren. 
Zonder dat kruts, zou H1j weimg meer geweest zijn 
dan somm1ge groute mannen dte v66r Hem geweest 
waren. En nu dan, als w1j over Hem spreken, 
bew1jzen wij Hem en Zijn week de grootste eer als 
wij Hem met Paulu noemen : ,,JLZUS CHRISTUS 
EN DIEN GtKRUISl(1D '' 

En z o is het dikw1jls, dat zeg ik met alien eerbied, 
met he1, die Hem volgen Onze groote be roevmgen, 
<mze drukkenae last n, on:ze e1g n onwetendheid 
en zwakte kunren den door (10d g k 1zen weg zijn, 
d1en H.j w1 g ru1ken om den invl cJ van alles 
wat goed in on 1 voor anderen te vermen vuld1gen. 

Al"> wij IE ht willen - a's w1j slee 1t ip1 over-
gegeven aan God en aan Z11n w1 , dan ku nen onze 
beproevmgen en verliezen onze hoogs heuvelen 
der getuige1 1s worden, de lampen van onz_e meest 
heldere lichten der getuigenis 

I>aarom z u ik op dit Paa,.,chfee t wi Jen zeggen, 
onttrek u met aan het kru• verlaat den kru1~weg 
met; en b v n alles twrjfel er Illet aan, dat de 
Va r van rnzen He1.::r Te:zt1 C>iri tus o;k 1110 

Hen• · h,. I r de gro0fote en donker te beproe
in een ovt.rw111n111g, en uw grootste 

zwakhe d n een 1rnchti1e g tmgenb voor Z1jn 
he rl1Jkc kra ht za v rana ren. 

3 HE> 1 d < r rte hi111b ar o~red 1'1ke slagen, 
die on' tre fen, en droefh ·den, ie o" er ons komen, 
en d n h1 nl Jk 0111 >o lig-en en z t 11 ttrr.:en 
te en tard, d n w1j onderv111den, en d» r >ev111gen, 
de w j n te door taa.11 " rtat ij h ·el d1kwijl 
d e devo I ge e ,ende h Ip v n bu•tenaf 
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Een. en ander over Koendoer 
en e·en kleine baby. 

S T R Ij D K R E E T 

Het ss. ,, van der Wijck" gleed 
statig op de ru.sti~e. w_at~ren. der ~ 
,Moesi'', de moo1e nv1er rn t zmden-.:::: 
van Sumatra. Het gezelschap 
Heil Offtcieren aan boord keek 
met alle belangstelling naar de 
beide oevers, ja met gretigheid, 
atsot er iets bijwnders te zien was.t 
Het ging om Koendoer, onze 
lepra-kolonie, het doe! van de 
reis van de Kolonel Een aller
aardtgste groep van !age huizen, 
schilderacl1t1g mooi gelegen aan 
den wat.erkant, kwam in 't zicht. 
Het l<On Koendoer wel wezen, 
neen het moest het we! zijn 
Pladjoe was imrners m 't z1cht 
en van de kolonie had men het 
gezicht op aeze plaats. Het waren 
allelilaal vreemdelingen en alsnog 
-Onbt:kend met de liggmg van het 
zoozeer begeerde Koendoer ! Een 
uit 11et gezelschap was positief in 
baar opime, het was Koendoer en 
geen tw1j el duldbaar I Was het 
omdat zlJ daar straks haar vri~nden 
zou w derzien en haar hart daarom 
zoo zeker was? H >e het ook zij, -z1j 
had rrelijK· de llefelijke aanplantmg 
met haar 'hutLen en bungalows -
een volmaakt tafereei va:J .,vrecte· 1 
op aarde ', het was Koendoer, onze 
Lepra Knlome, zor1al::i later bleek. ; 
Of er iemand stond tt! Wu\ven 7 
Het leek we! alsof met een laken 
gesii{na1eerd werd - maar het kon 
ook de wasr.;h wez~n. en men 
durfde het niet te bea11L oorden -

• als men z1c11 eens veqr1~te? Pladj0e 
is b-ere1 .t en de Off :::1er aan wal, 
die 0 lS 1pwac 1t, 13 Ensi rn Glover. 

. HiJ br •ngt ons met t et aardige 
motorb wt]e van bet L 0 ger gauw 
naar ~t't 1eve p kje d t w1j zo > 
juist p,epa.,.,eer<l z1J i --- Koen doer l 

An, nu 1s e le •en gekornen 
aan wal' W1 z.in al die 
menscnen dtcht aa'l d •n waterkant, 
groett1 de en wJ·vende '? Ue 
patiCnten Aandoe tllj 1-: voorwaar l 
Wij w 1v n teru!Y va1 i:r,an .cher 
ban [) b J de. I d n r p' ats 
zijn d ( 1c'f>re 1, \11 vrouw ~nsigne 
Glover en Lns1 ne Petter so 1. Wij 
Zt}n er ~ harte 1jke ,roet worden 
gew1 el en toen naar rechts, 
naar de w LChtende, groetende 
patient n wa r e Kolonel hun een 
vnen i"l!Jk woord toe reekt. 

Hct eer te we k !; atuur ijk de 
rondgang door de kol >nie f.en
voud1g maar doe! .. t ~~ 1 

der verse h1llende hu1ze 
pati~•1 t: n - dat g voeler 
meten u1tnen1encte v rz 
na zaal wordt ge·rns 
voor ~t: ongehuwde1 , 1 

den eenen kant vmuw 
and ren. De woni. gen c.! 
den lokken zelfs kreten n ver
bazing uit de rnmer flink en ruim, 
met daa a~hter hun ei 1en keuk~ntje, 
en v66r hun stukJe ver<!nd"\, m de 
m e tc gevaJJen kei.lr go 1dt>rhoud n 
en zelfs vcr!-'.ierd.- Waar toch 
flarij Ile moder aten goed voor 
zi1nt Men 1.111Hit I. •elfs op een 
afgele n 10 k van wert>l~ op 
e i: roze ko r • vreJ1g z11 aan 
z1j met tckste·1 en , 11Jel c\le 9\aten. 
Lieve mensrhen e ers van onze 
Strij ikre t, al P m uw bladen 

o la t t 1 ko nt, ge-
tu of n ek urd kn1pt. haar 

u1t en zendt h1ar o , ~o rde huic;je5 
onzer ver) et. J 1 t v rr s 1 l was 
h t o 11 v ir on rf 1w .ingen, 
somn11g der tm 1t 1 •s z1e1 vnn 
de lef'r > n. Ja z w )r n aan 
gem > dig J m z , d en kwaa9 
als h ·t yaa rb uwe , 
ook vr 1 r n, n 
1ed 111 w •rd 

n v Ji 
In d 

de v r 
sm 11 n J 
lukk g dat 
Zl kt d 
behalv 

,, Het pad des rechtvaar<ligen is gelijk 
een schijrrend licht, voortgaande en 
lichtende tot den vollen dag toe." 

Spreuken 4: 18. 

was verleden Zondag juist vier weken geleden, dat Lu1t.-Kolone. 
G..1.gelinann en ik in Tandjong Priok arr1veerden. Hoewel w1j 
reeds Se narang \Veltevreden, Koendoer oo Sumatra bezochten 
en alles van ans werk in B rndoeng zelf zagen, wordt het ons 

hoe Ian"'er ilOe du1Jelij cer, dat de groote afstanden on· h aa5 zullen 
verh111deren, dikw1jls onze m ikrcers-otficieren. soldaten \;;n vr ertden te 

·ontrnJeten. Nu het> iK het p:an >.J~evat om 1~dere maand in de 
Strijdkreet e~n woord1e van hart tot ·1art tot U te nchten, een weer
aeving van geJachten, opgewekt do()r ontm<)etingen en opgeweld in de 
~verpein.zingen van het eigen,:hart. Tot titel koos ik : 

,,Op het lichtende pad",: 
want daar bevinden w1j ons sam.!n, m·jn broeder en zuster, die met 
mij gekoz:en hebben den W.:!g der zelfverloochen1ng. den sm llen weg 
van de kruisdragers. Het is een .,lichte·ll' pad, want de Me..!~ter g1ng 
er over en wij l'\:ennen het WOO"d: ,,De Mrj volgt, Zell in di! duisternis 
niet wandelen m"l.ar het l1cht des !evens hebben." 

Ik reik U dus de hand op welk dee! van den weg ge U ook bevindt 
en roep. U to;!: laa. ons bl j n-->ed1J v J Htgaan en n..>ch recnts n )Ch. 
Ii nks • afwijken. ,, De smalte weg is b~eed genoeg voor al G 1Js k nderen" 
en hij voert ons rechtstreeks naar Hu'.:;.• 

"' * * 
Hoe heblien de gedachten z1ch binnemn mij vermenigvLtldigd sedert 

wij hier zijn ! Dit 13 dan Nederlan l 'ci1-lnd:e met z1jn mdlloenen I Oos 
~chonne ln:;u mde, waarvan WI], H d >"oldaten, ook d~n droeven kant 
kennen. lk denk aan de ar ne e ">ra l11ders in onz:e kolonie t, de 
verp'eegden in B) \,~angan, d<! pa ienten n ons Oo~I11ders H )Sp1tae!I. En w1j 
weten, dat llj m.iar vertege·1woord1ge ., z1jn van duizend n op Juizenden, 
nog niet bere1kt, om met te :>i)r ken van de mil11oenen he denen, 
verstoken van het l.c~1t des evange.ie . Voor we hen za~en w1sten we, 
dat rle Javaan geJuldig W1.S m1ar zie een arrnen, hal h inden i•rngen 
mtge. rekt op de ooerati~ bank terw ·1 onze Ookter, Majoor M >m on, 
z11n mesJe 111 htl arme, ontstoken > ~ z:et. 

C1een zucht, geen k .. •et, g··en beweg.ng I Z JO sti1, zoo geduldig ! Ons 
h"lrt gaat naar dien jo,1gen u1t en vu 1g b1dJen we, dat de dokter s·~g_n 
z"\I ltcht te hrengen n d;<! h1j 11 g _111;:el duistere oor,en. Zoo spreK"n 
do0r hun hulpbehoevend 1e J, v >or op geeste ijk gebied, ze tot ons, 
waar we ze z;ien, de mannen de v ) twen, de kinderen van d1t land' 
En wat zoud n we e gra ig vert oudigd verhonderd voud1~d z1en, 
onze Officieren, d met vrtend~ 11ken b k en 1efdevol trn pbetoon z1ch 
onder hen ewegen I e ·s 1d d t zoo we1111gen zien, dat de oogst 
njp staat p het veld? Waar z1jn de jonge, krach ige armen, die naar 
den s1kkel griJpen? 

• • • 
lk scilrijf aan den voorav0nd van ons vertrek naar Celehes. W 1 

achten het een v wrrec'lt te mogen gaan en verbliJden o zeer in het 
vooru tiicht, kenms te maken net dtt zendi.ng::;veld en onze dappere 
zendehngen daar. 

God zij met U allen ! Gedenkt ons in Uw gebeden ! De Uwe om te dienen ·: 

-~CVlJ/ll~~a.-·IY._. dLIJ_. -~--

Zal g, we o C 
I enm al w > dt ' 
Als wij w 
In c e vre 
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KOENDOER Vervolg.) 

anderen rPet afz1chteli1ke wonden 
en toch met dat al, zoo opgewekU 
Toen de Kolonel aan het vertellen 
gmg, aanschouwelijk en teeder, ne 
als aan .1dnderen, van den goeden 
Herder en Zijn zoeken r.aar het 
verloren schaap, o hoe was a ler 
oog onafgeb oken op haar ger· cht, 
hoe olgden zij haa in intens 
meeleven toen zij, naar den kant 
van de zaal raande, er bu i t e n 

aanwees, hoe er het schaap ver-
dwaald was T 1t de p entere 
.,hadj1s' toe, met hLn cyr1sche uit
drukking - ze waren een en al be
langstelhng. 0, welk een groot 
verlangen bez'elde s, terwi]l 
w1j hen zoo desloegen. D- t uok 
zij zich mo tt-n laten vinden door 
den gr ten t der h .nner z elent 
E-!n bela..,g ekkend c o e b 1k wa 
het toen de Kolonel aan het emde 
der sa 1 e ko t ertoe o er mg 
om orijzen u t te dcelen a n de 
m;::nnen vo r de h st ewe kte 
tum je , aan de vro~ wen v r de 
orde en nethe1d va • haar hui je I 
Hoe werd er gul ge achen t:n har
tei1jk geKlapt, ,ok met d e arme 
handen - t ove b ijfse en er an -
als ze e"' > een soms ch 
zoo gebr 'K1g opst nden en n ar 
vnren k~a e'l te iemde un pr js 
te ontvangen. 

Het is a nd geworden, de zon 
daalt n ur ere g ed over e 
rivier, eene ach .e J:{ue te st gt op 
·en brengt a ms! Daar a n de 
rivier op et ras erk, voor e 
b nga ow van 1 zen E sig"-d rec
teur, z j11 de en met e ( f c ~en 
verzame J De _ns gne t 
d•11:-hte 1e t ee 
1s er > >k 
M eders wt 
K 11 ne de I 
En aar 1n 
opg u tv·d 
ondergaan e z 
s onden de e 
a ngez1 ht je 
m dden de 

k (1eef Li 
Neen ,t 1 
En met bliJ.l 

off r, 
Oat at m11 

W~t I 

en, 
e zus. 

hap breng 1k ten 

bet meeste ost. 



S T R IJ D K R E E T 

HET BEZOEK VAN KOLONELS VAN DE WERKEN EN GUGELMANN AAN SOERABAJA. 

Met veel verlangen hadden wij 
llitgezien naar het eers1e bezoek 
aan Soerabaja van de nieuwe 
Leidster. Kolonel v. d. Werken en 
Lt.-Kolo'nel Gugelmann, alwaar de 
Kolonels op Zaterdagavond, 11 
Maart, arriveerden. Den volgenden 
dag werden er morgens om half 
tien en des avonds om 7 uur, 
meetings gehouden in de Loge, 
waar beide korpsen Soerabaja I 
en II vereenigd vergaderden. 

Des morgens wachtte ons echter 
een teleurstelling, doordat Kolonel 
v. d. Werken wegens ongesteldheid 
niet in staat was de samenkomst 
bij te wonen. Doch vol geloof 
dat de Heer ons een goeden tijd 
zou geven en vertrouwende dat, Hij 
de Kolonel spoedig zou doen 
berstellen, werd de samenkomst 
begonnen. Het deed ons goed zoo 
vee makkers en vrienden te zien, 
d e me voile aandacht luisterden 

hetge e p oken werd. Na 
e gebed door 
t Meijer, werd 

retaris een 
pr en waarin 

van Lt -Kolonel 
Offic1er van het 
chets e, tevens de 
de dat de Kolonel, 

Leidster, hter 
n om zich geheel te 
elangen van den Leger 

in Nederlandsch
r a sprak Mevrouw 

ze1de zeer blijde te zijn 
de ge eg n e1d te hebben Srierabaja 
te bezoeken, en ""ij zijn er zeker 
van dat de vr endel! in SoerabaJa niet 
minder verheugd waren Mevrouw 
Visser daar te ontmoeten. Verder 
werden woorden van welkom tot 
de Kolone s gesproken door Majoor 
Sa et, en daarna nam Lt.-Kolonel 
Gugelmann het woord Gods, en 
sprak op zeer duidelijke wijze over 
de wo Jrden ,, Benaarstigt u , . om 
uwe roepi en erkiezing vast te 
make ". Met aandacht werd er 
ge ms erd naar de ernst1ge en 
leerzame woo1den van de Kolonel, 
en aan het ernde van deze gezegende 
amenkoms gevoelaen wij, zooa s 

door een van de r ·akkt:rs in gebed 
werd uitgedrukt dat ,,God in ons 
midden geweest was·•. 

vreugde van de patil!nten, onze 
Lepra Kolonie te Semaroeng. Het 
was een treffend gezicht een 90-tal 
pati~nten te zien zitten op het gras 
en te bemerken; hoe ze de 
liederen meezongen, en met 
hoeveel belangstelling ze luisterden 
naar alles wat hun verteld werd 
van de lief de van den Goeden Herder. 
Na de samenkomst gingen de 
Kolonels de patienten bezoeken 
in hun eigen zalen, en zeker zullen 
de verpleegden met verlangen uit
zien naar een volgend bezoek van 
de Kolonels. 

Als slot van deze reeks gezegen-

de samenkomsten werd Dinsdags 
avonds een gezellige biieenkomst 
gehouden in het Mi11tair Tehuis op 
Kalongan De zaal was vol, 
en er heerschte een orettige stem
ming. Met aandacht werd 
geluisterd naar de woorden van 
verschillende makkers, alsook van 
de Kolonels. Het 1s met dankbare 
harten aan God dat wij terugzien 
op de vele zegeningen die ons dee! 
waren gedurende deze dagen, en 
zeer zeker zullen de vruchten 
hiervan warden gezien 

A. B. 

GEBED VAN JEZUS VOO.R ZIJNE DISCIPELEN. 
(J 0 HANNES 17.) 

Dit heeft Jezus gesproken, en Htj hief Zijne oogen op 1 a; r Ltn hcrrc:I 
en zeide: Vad"r I oe ure is gekomen, verhecnijk Uwe1 Z0on, opdat 
ook Uw Zoon U verheerli1ke. 

Gelijkerwijs Gij Hem mac ht egeven hebt over alle vlec ch opdat al 
wat GiJ Hem gegeven hebt, HtJ I m het eeuwipe I ven geve 

En d1t 1s het eeuw ge !even dat zii U kennen, den ecnigen waarachtigen 
God, en Jezus Chn tus dien Gij gezondcn hebt. 

lk heb U verheerlijkt op de aa de; lk heb voleindigd bet werk, dat 
Gii Mij gegeven hebt om te doen 

En nu v.erheerliJk Mij, G1j Vader I bij Uzelven, n et de beerlijkheid, 
die lk bij U had, eer de wereld was. 

lk heb Owen naam geopenbaard den mrn~chen, die Gij Mij uit de 
wereld gegeven hebt. Z1j waren Uwe, en 011 h bt ze Mtj gegeven ; en 
z1j hebben Uw woord bewcr,•rd. 

Nu hebben zij bekend, dat al t:·s wat GiJ Mij gegeven hcbt van U 1s; 
Want de woorden, die Gtj Mij gegeven hebt, h<::b lk hun gegeven, 

en zij hebben ze oritvangen, en ZIJ hebb n waarltJk b kend, dat lk van 
l.i uitgegaan ben, en hebben geloofd dat (;i Mij gezor drn hebt 

Ik bid voor hen: lk b d niet voor de wercld, maar voor degenen, 
die Gij MiJ gegeven hebt w, nt z1j z11n Uwe; · 

En al het Mijnc is Uwe en het Uwe 1s Mi3ne ; en lk ben in hen 
verheerliJkt 

En lk ben niet meer in de wereld, rnaar deze zijn m de wer Id, en 
Ik kome tot U. Heil ge Vader! bewaar ze in l wen 1 aam, die GiJ M11 
gegeven hebt op a Zi] een zi n, r lj als WiJ. 
' Toen Ik met I en m de were a , ·bew arde lk ze i Uwen naam 

Die G1j Mij gegeven he , he 1 b w ard en n1c n ar d u1t I en ve loren 
gegaan, dan de zo n der verderf 1 or dat de Schnft vervu d w~Hcie 

Maar nu kom lk tot U, en spr ck ht 11 de were d opdat ZJJ M1jn 
bhjdschap vervuld mogen hebb n i1 zi hze ve 

lk heb hun Uw woord geg ·ven ; en de were d h e 1 
zij vat de wereld niet z1 1 g hJ a s lk v 1 d wer d 1et 1 

Ik bid ntet, dat (JtJ hen utt e werdd wegn emt, n ar dat G11 1c1 
bewaart v;i.n den b JQze 

ZiJ ztjn n1et van de were! g jkerw1j · lk van de were d met be 
Heilig ze in lJwe waarhei · l w woord is de waarlletd 
Oelijkerwijs Ciij M1 gezond hebt m de wereld, alzoo heb lk hen 

ook 10 de wereld gezonden , 
I:n Ik heilige MiJzelven '\ or hen, c pdat ook ziJ g heil gd mo en zi n 

m wa rhetd 
tn lk b d niet 

hun woord M1j elo 
Opdat ZIJ alle en zi] 

dat ook zj in Ons cen Ztj 
h bt 

En I heb hun de heer 1 l 
op 11 e z· n lh a w·i 

lk in hen, en 011 111 Mtj , o 
ereld b kenne dat 011 M1j 

g ij Gi MiJ h fge 1 d I t 
V der 1 lk w· w r I 

bt o dat z11 /IJ • e h 
a1:u:r1>'LrPn W G J 

ze, maar ook voor dcgenen d e do 1r 

r ij G11 V d r 1 111 M1J en Ik in l 
e wereld gel 1ve, dat G11 Mi] gez nd n 

G J Mtj gegev 
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INTERNATIONAAL 
LEGERNIEUWS. 

Het bezoek van DEN GENE
RAAL aan Noord Europa, is een 
tijd van zegen en overwinning 
geweest. De "Twee dagen van 
Toewijding' in de Deensche en 
Noorsc:he hoofdstad waren rijk 
gezegende tijden, waarin de naam 
van God verheerlijkt werd. Deze 
dagen werden opgevolgd door een 
machtigen tijd in Stokholm. 

Bij de terugkomst in Engelancl vond 
de Generaal MEVROUW BOOTH 
verre van we! en constatcerde de 
dokter een acute ontsteking op de 
oogen, waarscbij1 liik het gevolg van 
een gevatte koude b1j het verlaten 
van samenkomsten uit zeer verwarm
de zalen. Mevrouw Booth was 
genoodzaakt haar kamer te houden, 
en ofschoon de toestand van haar 
oogen rneer pijnlijk dan crnstig is, 
kan zij op het oogenblik geen werk 
doen. Laat ons bidden voor een 
spoedig algeheel herstel. 

Kolonel Unsworth sprak in 
En land over de gro< te kansen in 
•betrekking tot de uitbreidmg van 
01 s werk h1er in Nederlandsch
Indi~, van welk Territorie de 
l<oloncl kort geleden terugkeerde. 

In Washington, U.S. A. werden 
de openbare sam nkomsten van 
het Lcgei<> des lleils reeds ecnlgen 
tijd b1igewoond door een student, 
die daarna gevoelde, zijn ·diensten 
111 de orgamsatie 1e moetcn geven 
om het Leger des He1l::.werk m 
Griekenland te openen Er werd 
naar aanleidmg h1ervan met hem 
gespwken en wic kan zeg~ en, of 
door zijn komen naar deze meetings 
met een dapper recruut ts gewonnen 
voor Griekenland 

Ondervolger d uittrek el uit het 
dagbo k v<rn Adjudant Jeai Graham 
v· n Cl ·na, rp i ·ti p de 
p , ng 11 van onze makkcr om in 
de ont1ettende nJodcn \an bet 
\Olk van dat la1 d te \IOO z1en. 

,,Hrt regent vre eh1k van
vo1 d en daarom grijp ik de 
clegcnhe1d aan, om te oro

heeren e1 beetje te set riJven. 
En 1g1 e Daddow h eft 2w re 
verantwoordelijl h i l gehad met 
h t voeden Yan vt le honderden 
l del ars. Zij bev11 dt z.1ch in het 
m1dd n van I t ho , 1er nood 
d1 tr ct 
f.n tot het uit r t v rlc nt z1j 
I ulp (1edure1 d deaf el op n 
wekcn h cft tj wek 11k hulp 
vcrleend , an m ch1en 2000 
m n chen.' 
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