
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)

Najaar 2014

Van het bestuur
10 jaar geleden vertrokken Ellen van den Berg en Leoni du Plessis met heel hun hele hebben en houden 
vanuit het relatief luxe Windhoek naar de Kavango-provincie. Een reeds lang gekoesterde wens ging 
in vervulling, namelijk om met hun persoonlijke inzet wat te mogen betekenen voor de toekomst van 
de arme bevolking in het noorden van Namibië. 10 jaar lang zijn ze nu verbonden met de Philadelphia 
Foundation for Orphans in Distress, met als doel de levenskwaliteit van kwetsbare (wees)kinderen binnen 
hun gemeenschappen te verbeteren. Ze doen dit door middel van het uitdelen van hulpgoederen, opleiding 
en inkomen genererende projecten waardoor capaciteitsopbouw en armoedebestrijding plaatsvindt. En 
het belangrijkste van dit alles, door middel van kinderclubs wordt het evangelie van Jezus Christus met 
deze kinderen gedeeld, om hen zo een eeuwige toekomst te bieden. Zeven jaar zijn actief geweest in de 
Kavango. In januari 2012 verhuisde het project naar de Grootfontein omgeving. Ook hier zijn enorm veel 
kwetsbare (wees)kinderen die dringend hulp nodig hebben. Sinds ruim een jaar hebben ze versterking 
gekregen van Lisette van Steijn uit Nederland.

In al die jaren zijn er ook veel vrijwilligers uit de omgeving en uit Nederland geweest die hen voor korte 
of langere tijd hebben geholpen. Zij hebben Ellen en Leoni daar ondersteund met hun dagelijkse werk, 
ze hebben speeltuinen gebouwd, locaties voor kinderclubs en allerlei grotere en kleinere klussen voor 
de plaatselijke bevolking. Maar ook in Nederland zijn er veel vrijwilligers actie (geweest) om fondsen 
voor dit mooie werk te werven. Vooral door schoolkinderen in Nederland is er veel geld opgehaald voor 
leeftijdsgenoten in Namibië, die meestal in grote armoede moeten leven. Tevens is er geld binnen gekomen 
via kerken bedrijven en huis-aan-huis collectes. Na 10 jaar Philadelphia in Namibië en Nederland is deze 
nieuwsbrief een mooie gelegenheid om met dit schrijven al die vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, 
mede namens de (wees)kinderen in Namibië.

We mogen bij dit alles beseffen dat dit werk niet mogelijk is zonder de hulp van onze hemelse Vader.
arjan van der woerd

Bushmanland
In de nieuwsbrief van oktober 2013 hebt u gelezen over de container met hulpgoederen die we uit 
Nederland gekregen hebben. Nadat we alle kleren uit de container met hulpgoederen gesorteerd 
hadden, zijn we met twee auto’s, volgepakt met kinderkleren naar Bushmanland gereden. Bushmanland 
is een wijds gebied in het noorden van Namibie waar verspreid ongeveer 6500 mensen van de !Kung 
San-gemeenschap wonen. Tijdens een vorig bezoek aan dit gebied zagen we dat de kleren van de 
kinderen hier erg slordig waren. Daarom zijn we weer naar Mangetti Duin gereden en hadden geregeld 
dat de kinderen van de school naar de kerk (een tent) zouden komen. 
En toen was het feest! We hebben de kleren aan hen uitgedeeld en dit was ook wel nodig bij de 
meesten van hen: gescheurde broeken, T-shirts met gaten, dunne shirtjes terwijl het koud was... Ook 
kregen alle kinderen een pen en/of een potlood, een stuk zeep en konden we wat speelgoed, schoenen 
en snoepjes uitdelen. Hierna zijn we nog bij drie andere kleine nederzettingen gestopt en hebben ook 
daar de mensen nog kleding kunnen geven. Mooi om hun dankbaarheid te zien en op deze manier 
zoveel mensen blij te kunnen maken.

Activiteitenweek Omulunga School
In de laatste week van juli zouden er veel extra helpende 
handen zijn bij Philadelphia. We hadden twee vrijwilligers 
hier: Trijntje en Berdine. Alex en Jellie die hier al eerder waren, 
zouden hier een paar dagen komen tijdens hun vakantie, en 
Coen en Eline met hun zoontje Ronan wilden ook graag een 
weekje komen helpen. Daarom hebben we besloten om een 
activiteitenweek op de Omulunga-school in Blikkiesdorp te 
organiseren. Een echte uitdaging, aangezien het een school is 
met 1036 kinderen verdeeld over 26 klassen. Hier een stukje 
uit het verslag van Trijntje en Berdine die enkele dagen voor de 
activiteitenweek arriveerden:
‘We komen precies op het goede moment aan, want 
de komende week worden er heel wat Hollanders 
verwacht. Een mooie gelegenheid om voor de hele 
school in Blikkiesdorp een Bible-and-funweek voor te 
bereiden. We krijgen meteen het hele programma te 
zien en mogen aan de slag met de voorbereidingen. 
Lekker in het Namibische zonnetje kleuren, knippen, 
plakken, spijkerpoeptouwtjes maken en knutselboxen 
vullen. 
Vol verwachting gaan we de volgende week aan de slag. 
Voordat we beginnen, bidden we met z’n allen om een 
zegen over deze week. De eerste morgen wordt er in 
alle klassen verteld over het wordless book. Dit boek 
vertelt in kleuren het Evangelie. In elke klas laten we de 
platen hangen, zodat de leraren er zelf ook nog mee aan 
de slag kunnen. 
De dagen daarna zijn we bezig met het maken van 
de verwerking. Voor de lagere groepen is dit een 
eigen wordless book en voor de hogere groepen een 
armbandje met deze kleuren. Gaaf om te horen dat de 

kinderen het verhaal nog na kunnen vertellen!’
Ook hebben we met alle klassen sport & spel-activiteiten 
gedaan. Voor de hogere klassen was dit zeskamp in de middag 
met als afsluiter een broodje worst. Voor de lagere klassen 
was dit spelletjes doen onder schooltijd, van zaklopen tot 
waterraces. 
Al met al een heerlijke week voor zowel de kinderen als 
het team. En er zijn ruim duizend kinderen bereikt met het 
Evangelie! Hartelijk dank voor alle hulp! 
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Blijft u ons helpen?
Wij vragen blijvend uw steun voor: schoolmaaltijden, schoolgeld en -kleren, materiaal voor de moestuintjes, school- en 
sportmaterialen voor de basis- en kleuterscholen en nog veel meer…



Brillen voor blikkiesdorp
Het is ontzettend waardevol om goed te kunnen zien, maar voor 
de mensen uit Blikkiesdorp vaak niet haalbaar. Zij kunnen een 
bril niet bekostigen. Gelukkig hebben wij een voorraad gebruikte 
brillen uit Nederland ontvangen. En met hulp van Jan van Steijn 
(gepensioneerd opticien die op bezoek bij Philadelphia was) hebben 
we zo vele mensen toch aan een bril kunnen helpen. 
Jong en oud kwam langs om hun ogen te laten testen. Vervolgens 
werden verschillende brillen geprobeerd, op zoek naar verbetering. 
Het was heerlijk om hun reacties te zien. Een meisje dat eerst niet 
eens de cirkels van de ogentest kon zien, kon met behulp van een 
bril ineens veel beter zien. 
Een oude mevrouw die moeite had met lezen, kon met haar bril 
ineens haar bijbel weer lezen. Voor hen en vele anderen ging er 
letterlijk een wereld open! 

Flessenproject
De huisjes in Blikkiesdorp hebben vaak geen ramen 
en zijn daarom dus donker van binnen. Wanneer het 
buiten zonnig en warm is, is dit geen probleem. Maar 
als het kouder wordt of als het regent, kan dit lastig 
zijn. De kinderen kunnen geen huiswerk maken, of 
ze moeten een kaars aandoen. Dikwijls ontstaat er 
brand in deze huisjes als gevolg van de kaarsen. Ook 
zijn kaarsen duur en kunnen veel mensen dit niet 
bekostigen. 
Daarom zijn we begonnen met het zogenaamde 
flessenproject. Er is namelijk op internet een idee te 
vinden waarin men door middel van een tweeliter 
PET-fles licht in het donkere huisje kan maken. 
Gerard, die als vrijwilliger uit Nederland hier was, 
is hiermee aan de slag gegaan. De bedoeling is dat 
de PET-fles, gevuld met water en een beetje chloor, 
in het dak wordt gezet. Er moet dus een gat in het 
dak worden gemaakt (wat overigens een gevaarlijke 
onderneming kan zijn, omdat de huisjes vaak niet al te 
stevig gebouwd zijn...) en dan wordt de PET-fles daar 
doorheen zo bevestigd dat de ene helft er bovenuit 
steekt, en de onderste helft in het huisje zit. Het licht 
van buiten schijnt dan door de fles in het huisje met 
een intensiteit gelijk aan ongeveer 60 Watt.
Gerard heeft aan een plaatselijke pastor, Morits 
Geingob, geleerd hoe hij dit alles moet doen en 
hij heeft hiervoor het benodigde gereedschap 
ontvangen. Zo kan hij nu zijn eigen bedrijfje beginnen 
en licht brengen in het leven van de mensen in 
Blikkiesdorp.

Dekenactie
In de winter kan het vooral in de nachten erg koud worden 
in Namibië. Als je dan ook nog op de grond in een hutje van 
zink slaapt, is dit nog erger.  
Daarom houdt Philadelphia ieder jaar een dekenactie. Dit jaar 
hebben we alle kinderen van de kleuterklassen en graad 1 

van de Omulungaschool in Blikkiesdorp een deken gegeven. 
Ruim 270 kinderen kregen een warme deken. Dank aan alle 
sponsors die er op deze manier mede voor hebben gezorgd 
dat deze kleine, vaak kwetsbare, kinderen warm kunnen 
slapen. 

Samaritan’s Purse
Vanuit Amerika is er van de organisatie Samaritan’s Purse een 
hele containter gevuld met schoenendozen vol cadeautjes 
in Grootfontein aangekomen. Linda, een zendelinge die 
hier al jaren werkzaam is, heeft deze container ontvangen 
en Philadelphia heeft kunnen helpen met het uitdelen van 
de dozen. We zijn naar verschillende scholen gegaan waar 

ieder kind een schoenendoos heeft ontvangen. Heerlijk om 
hun reacties te zien! Van ongeloof: is dit voor mij? Tot pure 
vreugde. 
Ook hebben we dozen uitgedeeld bij de kidsclub 
op dinsdagmiddag en bij verschillende preschools 
(kleuterscholen) waar Philadelphia mee werkt. 


