Wie ben ik
Ik ben Alie Altena en ben in 1964 geboren te Brummen. Mijn leven ging
letterlijk en figuurlijk niet altijd over rozen maar hier ben ik sterker
uitgekomen waardoor ik nu een volgende uitdagende stap in mijn leven wil
zetten. Hier wil ik U/ jullie door middel van deze folder meer over vertellen.
Wat doe ik
Ik ben sinds 2008 werkzaam in het MBO onderwijs en daar doceer ik
voornamelijk technische vakken van elektronische booglassen tot
agrarische techniek.
Door jarenlange kluservaring opgedaan in het restaureren van woningen
kan ik ook goed uit de voeten met bouwactiviteiten voor zowel steen, water
en hout.
De groene vingers heb ik meegekregen vanuit de tuinbouw waarin ik 25 jaar
zowel als medewerkster en als zelfstandig onderneemster bezig ben
geweest.
Visie
Ik wil anders zijn dan anderen , zoutend zout en lichtend licht.
De zorgstaat is geen zorgstaat meer omdat het omzien naar elkaar mijns
inziens te wensen over laat.
Missie.
Geef en je zal gegeven worden.
Doelstelling
Ik zou graag een techniek - agrarische school met uitstroom naar werk in
Afrika vestigen. Dit kan in samenwerking gedaan worden met een andere
vereniging/ school of het wordt in eigen beheer opgezet.

Wat is mijn toekomstige droom
Ik heb een sterrol in mijn leven en deze is dat ik een ondernemende persoon
ben die kan organiseren en coördineren zowel praktisch als theoretisch goed
onderlegd in scholing en ervaring.
Dit wil ik mede inzetten voor kansarme mensen die zowel in het binnenland als
in het buitenland leven.
Mijn droom om voor langere tijd als vrijwilliger in Afrika aan het werk te gaan
dateert van 2008 en krijgt in de jaren daarna meer vorm.
Als mijn Hemelse Schepper mij de kracht en de zegen geeft zou ik de volgende
punten verder gestalte willen geven.
Ten eerste wil ik er zijn voor ondernemende mensen die tussen wal en schip
zijn gekomen vanwege de bureaucratie van de Nederlandse wetgeving of
vanwege andere omstandigheden.
Ten tweede het zoutend zout zijn en het lichtend licht zijn in de maatschappij
voor jonge mensen in Nederland, Duitsland maar vooral in
ontwikkelingslanden in Afrika.
Strategie die ik inzet
De strategie die ik hiervoor inzet heeft de oorsprong in het delen van en met
elkaar.
Doordat ik een rotsvast vertrouwen heb in mijn Hemelse Schepper van Vader ,
Zoon en de Heilige Geest is dit mijn vertrekpunt.
Enkele praktische uitwerkingen die ik hiervoor inzet zijn;
 Het geven van mijn tiende van mijn inkomsten aan goede doelen met
een ANBI verklaring.
 Het geven van tijd aan opvoedkundige aspecten aan zowel Nederlanders
als buitenlanders die iets van hun leven willen maken.
 Het coachen van jongeren om hun zo iets mee te geven waar ze in hun
verdere leven op kunnen bouwen.
 Meewerken aan diverse technische - en schoolse projecten in Afrika ( zie
foto's op deze folder.)

Wat andere over mijn Passie zeggen.
Bedankt dat U/jullie
Alie komt altijd op voor de zwakkeren in de maatschappij. Dat doet ze met veel passie
en bezieling en daarom krijgt ze ook zo veel voor elkaar.
Ze heeft al diverse korte perioden in Afrika gewerkt. Ze weet dat zij daar heel veel kan
betekenen en heel veel kan realiseren.
Cees van den Eijnden.

één van aan mijn toevertrouwde
huizen hebben gehuurd.

Wieda ( Harz, Duitsland )

Ane ( Overijssel ,Nederland )

Lehesten ( Thuringen, Duitsland)

Ik wil graag mijn passie met jullie delen in deze folder
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