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Belevenissen van de voorzitter in Namibië
Na vier jaar betrokken te zijn bij Stichting Philadelphia Namibië, is het er eindelijk 
van gekomen. Ik heb het project zelf mogen bezoeken. Samen met zoon Rik en zijn 
vriend Joost hebben we mogen genieten van het werk van de stichting en het indruk-
wekkende Namibië, inclusief de afsluiting van het werk van de stichting in de Kavango. 
Na zeven jaar werken in het noorden van Namibië, tussen de dorpjes Mbapuka en 
Tjova, is er definitief een einde gekomen aan de werkzaamheden van Ellen en Leoni 
in deze prachtige omgeving. Afgelopen december is ook de campsite Ndurukoro, hun 
oude woonomgeving aan de rivier de Kavango, verkocht. Tijdens ons verblijf in Namibië 
heeft de definitieve overdracht aan de nieuwe eigenaar plaatsgevonden. Maar voordat 
het zover was, hebben wij die mooie plek nog mogen bezoeken. 
Het werk van de stichting wordt, sinds een jaar, voortgezet in Grootfontein. De 
stichting heeft daar meerdere kleinschalige projecten onder weeskinderen en de armste 
groeperingen in ‘blikkiesdorp’, zoals daar de krottenwijk wordt genoemd. Bijna twee 
weken hebben we mogen meedraaien bij het werk van Ellen en Leoni. We hebben 
geholpen met het uitdelen van maal-tijden aan (wees)kinderen, gevoetbald met 
jongeren op straat en gezien hoe kansarme jongeren leren lezen en schrijven. Maar 
ook hoe hen textiele handvaardigheden worden bijgebracht, zoals het beschilderen van 
textiel en het naaien van kleding van lappen stof op oude Singer-naaimachines. 
Ook zagen we hoe aan de plaatselijke bevolking de permacultuur wordt aangeleerd. Ze 
leren hoe ze op kleinschalige wijze hun eigen groenten kunnen verbouwen, maar ook 
om zelf zaad te genereren. Hergebruik van materialen staat hierbij voorop. 
In hun hulp aan de bevolking van Namibië, willen Ellen en Leoni laten zien wat de Here 
Jezus in hun eigen dagelijkse leven betekent. Ze dragen dat ook actief uit door hun 
activiteiten te koppelen aan het doorvertellen van het blijde evangelie van de opgestane 
Heer. Wekelijks zijn er kinderclubs. Voor de club van de Boesmankids hebben Rik, Joost 
en ik samen met een aantal Boesmannen een afdak mogen bouwen, zodat ze niet 
meer in de brandende zon hoeven te zitten.
Door ons bezoek heeft de Stichting Philadelphia voor mij echt een gezicht gekregen. Ik 
heb nu voor ogen wat daar in Namibië gebeurt. Voor mij weer een extra stimulans om 
me hier in Nederland in te blijven zetten voor de stichting.
Vriendelijke groeten van Arjan van der Woerd

Hulp van Nederlandse basisscholen
De steun van Nederlandse scholen is al jaren van groot belang voor stichting Philadelphia 
Namibië. In de afgelopen acht jaar hebben leerlingen van ruim 225 scholen hun steentje 
bijgedragen om hun minderbedeelde collegaatjes in het verre Namibië te helpen. Een 
aantal scholen deed zelfs meerdere malen mee. Er wordt gespaard voor diverse projecten 
in en rond de stad Grootfontein in het noorden van Namibië. Een vrijwilliger van Stichting 
Philadelphia Namibië is vorig jaar op meer dan zestig scholen (groot en klein) geweest om daar 
gastlessen te geven. Tijdens deze lessen werd er verteld over de leefomstandigheden van de 
weeskinderen en kwetsbare kinderen in Namibië met behulp van foto’s en films.
Onderstaand het resultaat met wat er onder andere de laatste twaalf maanden gerealiseerd 
kon worden van het geld dat door scholen bij elkaar is gespaard:
·  Weeskinderen en andere kwetsbare kinderen werden geholpen met kleding en 
schoolmaterialen.

·  Bij een lokale kleuterschool is een soepkeuken gestart waar meer dan honderdtwintig 
kinderen dagelijks een warme maaltijd krijgen, zodat ze in ieder geval een maaltijd per dag 
hebben. 

·  De Bijbelclubs zijn een groot succes. Er komen wekelijks meer dan honderd kinderen naar 
deze clubs. Het enthousiasme is zo groot dat er inmiddels op verschillende locaties Bijbelclubs 
worden georganiseerd. 

·  Met de hulp van de Nederlandse scholen kunnen nu ook voldoende bijbels en ander 
evangelisatiemateriaal worden gekocht.

·  Via de permacultuurmethode zijn bij een aantal scholen moestuintjes gemaakt. Dat gebeurt ook steeds meer bij de kinderen 
thuis in oude autobanden. Zie de foto van een gelukkig meisje bij haar groentetuintje.

Eén Nederlandse school willen we graag in het Afrikaanse zonnetje zetten: zestig leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de GBS De 
Planthof in Nieuwleusen gingen bij hen in de buurt op pad met sponsorenveloppen en verzamelden zo het geweldige bedrag van 
€ 1.258 bij elkaar. Hartelijk bedankt jongens en meisjes of op z’n Afrikaans: ‘Baie baie dankie!!’



Nieuwe uitdaging
In ‘blikkiesdorp’ zijn veel wees- en kwetsbare kinderen. De 
term hiervoor is OVC, wat betekent ‘Orphans and Vulnerable 
Child-ren’. Deze kinderen zijn wees of hun ouders kunnen niet 
goed voor ze zorgen om verschillende redenen; zoals armoede, 
alco-holisme of ziekte. Voor deze kinderen zijn we een project 
begonnen onder de naam ‘His Grace OVC project’. Deze 
groeiende groep van momenteel ruim honderd kinderen komt 
elke woensdagmiddag bij elkaar. Ze krijgen een bord eten, 
er is Bijbelclub en ze leren verschillende levensvaardigheden. 
Zo krijgen ze aandacht, liefde en aanvaarding die ze thuis 
meestal niet krijgen. Ook is een groot aantal van deze kinderen 
betrokken bij het permacultuurproject en hebben ze elk hun 
eigen autobandentuin-tje bij hun huis waarin ze verse groente 
kunnen kweken. Dit project gaan we verder ontwikkelen om er 
ook straatkinderen bij te betrekken. We willen een afdak gaan 
bouwen waar de kinderen onder kunnen zitten als ze bij elkaar 
komen. Helpt u mee door een donatie over te maken?

nieuwsbrief van St. Philadelphia Namibië 

Een deur geopend...
‘...zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten...’ (Openbaring 3:8)

Voorjaar 2013

In deze nieuwsbrief kunt u de laatste ontwikkelingen lezen van Stichting Philadelphia, de belevenissen van de 
voorzitter in Namibië en over de onmisbare hulp van Nederlandse scholen.

Boorgat
Wij, Ellen en Leoni, zijn al geruime tijd in gesprek 
met een ambtenaar van de gemeente Grootfontein 
om in samenwerking met stichting Philadelphia 
een boorgat aan te boren bij de Omulungaschool. 
Deze school staat in de sloppenwijk oftewel in 
blikkiesdorp. Tijdens het laatste gesprek van 
enkele weken geleden kwam deze ambtenaar 
met verrassend nieuws. Het ver-zoek om een 
boorgat bij de school aan te leggen is door de 
gemeenteraad afgekeurd. Dat was geen leuke 
mededeling. De ambtenaar vertelde verder dat de 
gemeente van plan is om blikkiesdorp in erven op 
te delen. Op dit moment wonen in blikkiesdorp 
ongeveer vierduizend mensen zonder water en 
elektriciteit. Het water- en elektriciteitsnet worden 
doorgetrokken en er zullen prepaid-kastjes worden 
geplaatst. De bewoners moeten dan kaartjes kopen voor een bepaald bedrag en kunnen dan water en/of 
elektriciteit afnemen. Dit systeem wordt in meer delen van Namibië gebruikt. Verder wil de gemeente ter ver-
betering van blikkiesdorp blokken met een toilet, douche en wasbak bouwen. Het is de bedoeling dat deze 
voorziening gebruikt gaat worden door de inwoners van vier erven. We weten al dat de gemeente niet genoeg 
geld heeft. De gemeente begint te bouwen en stopt dan wanneer het geld op is. 

Namens de Stichting Philadelphia zouden we graag willen meehelpen om de bewoners van blikkiesdorp 
een menswaardiger bestaan te geven door het bouwen van sanitaire voorzieningen. Wij gaan achter de 
tekeningen aan en proberen een kosten-plaatje te maken van zowel de waterpunten als de sanitaire blokken. De 
waterpunten bij elk huis kosten nu ongeveer € 700 per huis. Wanneer de mensen zelf de geulen graven, wij de 
pijpen kopen en de gemeente alleen de aanleg hoeft te doen, moet het goedkoper kunnen. U hoort nog van 
ons hoe dit project zich verder gaat ontwikkelingen.
Het blijft altijd spannend hier in Namibië hoe zaken zich (gaan) ontwikkelen!

Hartelijke groeten vanuit Grootfontein van Ellen en Leoni


