
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 2016

Van het bestuur
We zijn al weer een aantal maanden in het nieuwe jaar. Afgelopen jaar is er een wisseling in het bestuur 
geweest,  Beppie van der Linden en Hilde Broer traden af. Vanaf januari is het bestuur weer voltallig.
Arjan van de Woerd is voorzitter, Els van Breden heeft de taak van penningmeester op zich genomen en 
onze nieuwe secretaris is Marian Gunnink. Elske Kerkhof en Gertruud Homan houden zich als bestuurslid 
bezig met de sponsoring en het werven van nieuwe donateurs.
We hopen dat we met elkaar, onder Gods onmisbare leiding, tot zegen mogen zijn voor Stichting 
Philadelphia.
In deze nieuwsbrief geeft Lisette u een indruk van het werk dat de afgelopen tijd in Namibië is gedaan. 
Natuurlijk kunt u ook via Facebook meeleven. Stichting Philadelphia is te volgen onder de naam Philadelphia 
Foundation for Orphans. Neemt u eens een kijkje. U zult daar ook een link vinden naar een artikel dat in de 
krant heeft gestaan, een aanrader!
Neemt u ook eens een kijkje op het blog van Lisette: lisettenamibie.wordpress.com  Zij vertelt heel boeiend 
over haar werk in Namibië. 

Kerst
Eind november hebben we met de kinderen van alle drie 
kidsclubs kerst gevierd. Wat was het bijzonder! En wat hebben 
we allemaal genoten!
Na enkele weken van voorbereiding hebben we kerst kunnen 
vieren met 205 enthousiaste kinderen. We hebben samen 
kerstliedjes gezongen, een paar kinderen van de jongste 
kidsclub hebben het kerstverhaal uitgebeeld op toneel en 
kinderen van de jeugdclub hebben de bijbelverzen erbij 

gelezen. Aan het einde was er voor allemaal een bord 
macaroni én een cadeautje om mee naar huis te nemen.
Het afsluitende lied ‘Go tell it on the mountain,’ was een echt 
kippenvelmoment: zoveel kinderen die dit lied uit volle borst 
samen zongen. Het was mooi om met al deze kinderen te 
mogen vieren dat Jezus voor ons naar de wereld is gekomen. 
Samen mogen we het ook verder vertellen aan de mensen om 
ons heen: go tell it on the mountain! 



Rolstoelen
Mercia is een meisje uit Blikkiesdorp met een lichamelijke 
beperking, dat een paar jaar geleden via ons een 
tweedehands rolstoel uit Nederland heeft gekregen. Deze 
was weliswaar heel groot voor dit kleine meisje, maar 
voldeed redelijk. Inmiddels is de rolstoel echter helemaal 
versleten en aan vervanging toe. 
Hezwell is 8 jaar oud en zit sinds kort op de Omulunga lagere 
school. Hij heeft een lichamelijke beperking en loopt op zijn 
knieën. Door modder (in het regenseizoen) en stof (in het 
droge seizoen), erg vies en onhygiënisch! Zijn moeder vertelt 
dat zij al jaren op zoek zijn naar een rolstoel.
Gelukkig hebben we goed nieuws! We hebben via de 
plaatselijke Lion’s Club 2 rolstoelen gekregen, en konden 
deze twee kinderen gelukkig maken!! Stralende kinderen op 
de foto’s!



Schoolspullen
In Namibië krijgen de lagere en middelbare scholen erg weinig 
materiaal van de regering, waardoor de kinderen veel spullen 
zelf moeten kopen. Veel ouders kunnen dat niet betalen, met 
als gevolg dat de kinderen op school zitten zonder schriften en 
pennen.
We hebben daarom aan het begin van dit jaar aan alle 
kinderen van de kidsclub een aantal schriften, pennen, 
potloden en kleurpotloden gegeven.

De oudste kinderen van de jeugdclub zitten nu in graad 10. 
Dit is het jaar waarin ze beginnen met de moeilijke externe 
examens. Veel kinderen halen die examens niet, mede 
wegens het gebrek aan schoolspullen.  
Ze hebben bijvoorbeeld een woordenboek, een “scientific 
calculator” en een wiskundeset nodig, allemaal dure dingen. 
Dit jaar hebben we 7 kinderen de spullen kunnen geven die 
ze nodig hadden.
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Blijft u ons helpen?
Blijft u alstublieft dit werk steunen? Met uw (bescheiden) bijdrage kunnen we in Namibië een 
groot verschil maken. 
Om u een idee te geven wat we met het geld kunnen doen: 
•  Voor 10 euro kan een kind een autobandentuintje krijgen, inclusief begeleiding in het aanleggen van het 

tuintje
•  Voor 17,50 euro krijgt een kind een warme deken, onmisbaar in de winter
•  Voor 55 euro krijgt een kind een schooluniform, incl schoenen, voorwaarde om naar school te kunnen.
•  Voor 0,25 euro krijgt een kind een bord eten
•  Voor 75 euro krijgt een gezin dat weeskinderen verzorgt een maand lang voedsel

Leesgroepjes
Lezen is een belangrijke vaardigheid  om op school 
verder te komen. Lezen leer je in de laagste groep van 
de lagere school.  Toch komt het hier zeer regelmatig 
voor dat kinderen die bijvoorbeeld al in groep 7 of 8 
zitten, nog helemaal niet kunnen lezen. Ze hebben 
bijvoorbeeld een groot deel van hun leven geen 
onderwijs gehad en zijn vanwege hun leeftijd in een 
hoge klas geplaatst. Soms zijn er kinderen die iets 
langzamer zijn dan hun 45 (!) klasgenootjes en niet 

met de rest mee konden komen. Feit is, dat er op de 
school waar we regelmatig helpen, veel kinderen zijn 
die niet of nauwelijks kunnen lezen. 
We zijn dan ook heel blij dat Kirstin, een 
onderwijzeres uit Australië, een aantal weken hier 
is geweest om deze kinderen op gang te helpen. 
Philadelphia werkte met haar samen en nu zij 
vertrokken is, worden de groepjes verder door ons 
begeleid.


