
Dear Mr. Tim: 

I am Father Roberto Gonzalez, a panamenian priest who has been working for more than 10 years in one of the 

poorest areas of Panama, with indian and country people.  

I have developed during this time many projects to help those poor people to improve their quality of life. My 

work try to be integral, including the key aspects of the human needs: spiritual, food, health care, housing, 

education, agriculture promotion, infrastucture,culture, enviroment, etc. 

One of the main projects  we have is to look for sponsors for good students from poor families to study at High 

School or University, in order to push them to a better life. I heared from Wim Jansen your wonderfull social 

actions  troughout Vastenaktie from Blaricum to many projects in the third world, I appreciate a lot your 

interest to support part of our work. Without the help  and solidarity of many people as Wim Jansen and you is 

impossible to keep alive all this social programs in our countries.  

I am sending you, according to the advice of Wim Jansen, the profiles of three of our students who come from 

the same poor area of Panama. It will help us to support this kids and give some hope for the future of  their 

families. The short profile includes some pictures in the attachment file. If you need more information don't 

doubt to ask me. 

I am very glad to have the opportunity to meet you next november by the action dinner.  I hope to have the 

opportunity to share with you and the members of the fundation our live, inspiration  and work. Since this 

moment I send you my gratitude for your generosity and solidarity. 

I wish you all the blessings from the heaven. 

Sincerely, Father Roberto González  

Vertaling: 

Beste Tim, 

Ik ben pater Roberto Gonzalez, een panamese priester, die al meer dan 10 jaar werkt in een van de 10 armste 

gebieden in Panama voor indianen en de locale bevolking. 

Ik heb in die periode vele projecten ontwikkeld om deze arme mensen te helpen hun leefsituatie te verbeteren. 

Ik probeer zo uitgebreid mogelijk te werken in het licht van menselijke benodigdheden: geestelijk, eten, 

gezondheidszorg, huisvesting, scholing, landbouw ontwikkeling, infrastructuur, leefomgeving,  enz. 

Een van de hoofdprojecten, die we hebben is het zoeken naar sponsoren om goede studenten van arme 

families te kunnen laten studeren aan de Hoge School of Universiteit, zodat zij een betere kwaliteit van leven 

krijgen in de toekomst. Ik hoorde van Wim Jansen over de prachtige acties van jullie stichting De Veertig 

Dagentijd van Blaricum, voor vele projecten in de derde wereld. Ik waardeer jullie belangstelling om een 

gedeelte van ons werk te willen ondersteunen. Zonder de hulp van mensen zoals Wim Jansen en jullie stichting 

zouden al deze sociale programma’s in onze landen niet kunnen bestaan. 

Ik stuur je, op advies van Wim Jansen, de profielen  van drie van onze studenten uit die arme gebieden van 

Panama. Het zal ons helpen deze kinderen te ondersteunen en hun  families enige hoop voor de toekomst te 

geven. Het kleine profiel bevat ook enige foto’s bij de toevoeging van deze mail. Als je meer informatie nodig 

hebt, laat het me dan weten. 

Ik ben blij dat ik de gelegenheid heb om je in november bij het sponsordiner te ontmoeten. Ik hoop dan met de 

leden van jullie stichting inspiratie en werkzaamheid te kunnen delen. Voor dit moment wil ik jullie bedanken 

voor jullie genereus aanbod en ondersteuning. 

Ik wens jullie allen Gods zegen, 

Met vriendelijke groeten, Pater Roberto Gonzalez 


