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

Najaar 2012
In onze voorjaarsbrief hebt u kunnen lezen dat we met het Philadelphiaproject verhuisd zijn naar Grootfontein.
In deze nieuwsbrief zullen we u meer vertellen over hoe het hier nu gaat. Veel leesplezier!
In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat het project is verhuisd van de Kavango naar Grootfontein.
Ellen en Leonie hebben samen met de vrijwilligers de afgelopen maanden heel veel werk verzet om een
goede start te maken. Het werk in Namibië zit er voor Alex en Jellie en Gerard en Heleen nu echter op. Ze zijn
teruggekeerd in Nederland en met ons als bestuur hebben ze hun ervaringen gedeeld, waar we ons voordeel
mee hopen te doen. Ook vanaf deze plaats willen we hen nogmaals bedanken voor de inzet die ze hebben
getoond, juist in het afgelopen jaar dat heel erg moeilijk was. We zijn dankbaar dat jullie juist in deze tijd als
vrijwilligers aan Philadelphia verbonden mochten zijn. Ellen en Leonie staan er nu weer alleen voor en ook dat is
wennen voor hen, in de nieuwe omgeving, maar ook in de contacten die ze nog met de Kavango onderhouden.
Maar Ellen schreef laatst dat ze zich al helemaal ‘thuis’ voelen in Grootfontein. Vanaf deze plaats wensen wij hen
Gods zegen toe voor henzelf en de bevolking van Grootfontein en omgeving en de Kavango.
Arjan van der Woerd
Voorzitter

Speeltuin Omulunga
De speeltuin bij de Omulunga-basisschool
is klaar en in gebruik! Hij is heel mooi
geworden en de kinderen zijn het daar
absoluut mee eens. In mei is hij feestelijk
geopend en wordt nu druk bezocht. Hartelijk
dank aan vooral Alex en Gerard, onze
vrijwilligers die hier zo hard aan hebben
gewerkt. Ook hartelijk dank aan iedereen die
op welke manier dan ook bijgedragen heeft
aan de verwezenlijking van dit project!

Boesman-Bijbelclub
Het evangelisatieproject is een nieuw deelproject binnen het Philadelphia Project.
Hierin staat de verkondiging van het Goede Nieuws, het evangelie van Jezus Christus
centraal.
Op de scholen in Namibië wordt nauwelijks godsdienstonderwijs gegeven en deze
vorm van evangelisatie wordt zeer enthousiast ontvangen.
De Boesman-Bijbelclub is in de krottenwijk Omulunga van start gegaan. Er zijn ruim
veertig kinderen die elke dinsdag komen. We zingen, spelen, eten samen en er wordt
een Bijbelverhaal verteld. Ook leren de kinderen elke week een Bijbeltekst, die ze
heel goed onthouden. Sommige kinderen lopen van ver om elke week de club bij te
wonen. Elk kind dat tien keer geweest is, krijgt een eigen bijbel, iets waar de kinderen
ongelofelijk blij mee zijn.

Andreas

Andreas is een jongen van dertien jaar oud. Hij heeft een handicap aan zijn benen
en loopt daardoor heel moeilijk. Elke dag loopt hij een heel eind naar school met zijn
zware tas. Overdag op school moet hij van het ene naar het andere lokaal lopen en dit
alles is erg vermoeiend voor hem. We hebben toen nagedacht over een hulpmiddel
en uiteindelijk is besloten om voor hem een rollator te kopen.
Andreas is er maar wat trots op, en kan ook heerlijk even op het bankje gaan zitten
als hij moe wordt!

Ziekenhuisbezoek
Voor doktersbezoek en ziekenhuisopname is een groot gebied rondom Grootfontein
aangewezen op het staatsziekenhuis in deze plaats. Belangrijke operaties kunnen daar
niet worden uitgevoerd omdat er geen specialistische hulp voorhanden is. Alleen de
meest basale handelingen en verpleging kunnen worden geboden en voor belangrijke
ingrepen is men aangewezen op ziekenhuizen in de hoofdstad Windhoek (op
vijfhonderd km afstand).
Op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Grootfontein zijn geregeld kinderen die
voor langere tijd moeten blijven. Vaak hebben ze tbc en moeten ze voor de volle duur
van de behandeling blijven, dat
is zes maanden. Ook komen er geregeld kinderen met ondervoeding of met
brandwonden; ze vallen thuis in het open vuur waarop gekookt wordt en ook
zij blijven lang. Deze kinderen komen vaak uit Boesmanland – tweehonderd km
vanaf Grootfontein en krijgen dus minimaal of geen bezoek. Het verplegend
personeel heeft geen tijd om de kinderen meer dan de noodzakelijke medische
aandacht te geven. Na een aantal weken voelen deze kinderen zich beter en
vervelen ze zich dan vaak.
Daarom gaat de projectleiding elke week bij de kinderen op bezoek. Er wordt
een verhaal uit de Bijbel voorgelezen, met ze gebeden, spelletjes gespeeld of
een mooie kleurplaat gekleurd. Er is ook altijd iets om te eten, zoals rozijntjes of
yoghurt. Deze kinderen hebben vaak weinig kleren mee en ook dat wordt dan
door Philadelphia aangevuld. Ook krijgen ze geregeld zeep en bodylotion, want
hierin wordt niet door het ziekenhuis voorzien. Op donderdagochtend zitten de
kinderen al buiten om de auto op te wachten; het hoogtepunt van hun week!

Dekenactie
In de Kavango is er de afgelopen jaren door de Philadelphia Foundation een jaarlijkse
dekenactie gehouden. De weeskinderen kregen een deken voordat de winter begon.
Deze, inmiddels goede, gewoonte is voortgezet in Grootfontein. Er was begroot voor
tweehonderdvijftig dekens, maar met de hulp van school de Borchstee in Elburg,
waar onze vrijwilliger Jellie als onderwijskracht werkte, konden we er vijfhonderd
van maken! Een fantastische actie werd het. In Grootfontein zijn veel en veel meer
weeskinderen dan in het gebied waar we werkten in de Kavango, omdat het dichter
bevolkt is. Het was niet makkelijk om te besluiten wie er wel en wie er niet een
kreeg. Alle weeskinderen van de Omulungaschool kregen een deken en ook de
honderdvijftig kleuters van de soepkeuken, die daar door de ‘Hearts, Hands and
Voices Relief Trust’ gerund wordt, waren onder de gelukkigen.

Afscheid Alex en Jellie
Na bijna een jaar deel van Philadelphia te zijn geweest, brak in juli de tijd aan
voor onze vrijwilligers Alex en Jellie Bouwman om weer terug naar Nederland
te gaan.
Jellie heeft zich vooral ingezet bij de hulp op de basisscholen, eerst op de oude
locatie in de Kavangoregio en daarna op de Omulungaschool in Grootfontein.
Alex heeft bewezen een echte sportman te zijn, bijvoorbeeld bij het
organiseren van voetbaltoernooien met de plaatselijke, kleine, voetbalteams
maar ook bij de sportactiviteiten op de scholen.
Alex en Jellie, bedankt voor jullie creativiteit en inzet!
Het was heerlijk om jullie hier te hebben, jullie hebben ons enorm geholpen en
de kinderen vragen nog steeds naar Alex en Jellie!

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…
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