Gezinshulp
Er zijn een paar gezinnen in Blikkiesdorp
die onder onze aandacht zijn gekomen op
verschillende manieren. Bij deze gezinnen
gaat het erg slecht en helpen we op een
geregelde basis met noodzakelijke dingen.
We zullen u kennis laten maken met een
van deze gezinnen.
Bonnifacius en zijn vrouw Alwina
Gabiseb en hun drie dochters en zoontje.
Bonnifacius is verlamd als gevolg van een
auto-ongeluk en cerebrale tbc, en ligt
zodoende de gehele dag in zijn huisje op een dun schuimmatras op de grond. Afgesneden van
het leven buiten zijn kleine huisje.
Dat huisje bestaat uit een 3x6 meter golfplaten ‘krotje’, dat overal lekt. Behalve dit gezin van vijf
mensen, wonen ook de zus van Alwina die weduwe is en haar twee dochtertjes in dit huisje.
De oudste dochter van Bonnifacius is zestien en kreeg begin dit jaar een baby. Ook de vader
van de baby woont bij dit gezin in.
Dat zijn dus elf mensen, van wie niemand werkt. Ze krijgen een zeer karig pensioentje voor
Bonnifacius en de twee weeskinderen, waarvan ze absoluut niet kunnen rondkomen.
In de container zat ook een bed, waarbij je de hoofdkant een beetje omhoog kunt zetten. Deze
hebben we samen met een matras bij Bonnifacius afgeleverd, zodat deze man ook wat meer in
zittende houding op zijn bed kan liggen en op die manier beter naar buiten kan kijken. Hij was
er heel erg blij mee.
Dit gezin krijgt ook van tijd tot tijd bij ons voedsel- en materiële hulp.

Permacultuur-tuintjes
In een eerdere nieuwsbrief schreven we al over de moestuintjes in autobanden. Ieder kind is
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bandentuintje. Zo leren ze voor iets te zorgen en hun eigen
eten te verbouwen. We konden inmiddels met een tweede groep kinderen beginnen. Iedere week
gaan we bij enkele kinderen langs om het tuintje aan te leggen, en ze te leren hoe het werkt. Dit
onder grote belangstelling van allerlei andere kinderen. Er zijn nu 23 kinderen met hun eigen
tuintje. Martin op de foto kon al een keer spinazie oogsten en is heel trots op zijn tuintje!

Pre-school
Lani en James, twee jonge mensen uit Blikkiesdorp hebben het plan opgevat op een preschool (kleuterschool) te starten voor de San (Boesman) kinderen uit hun buurt. In Namibië
gaan kinderen namelijk pas op zesjarige leeftijd naar de basisschool en voor die tijd is er geen
verplichte school. Toch is het juist ook belangrijk dat zij op jongere leeftijd al de basisbeginselen
van school leren: op tijd komen, omgaan met de andere kinderen, samen spelen en leren,
luisteren naar de leerkracht, basiskennis over tellen, kleuren, de Engelse taal, enzovoorts. Lani
en James hebben hiervoor zelf al wat dingen geregeld, maar hebben Philadelphia gevraagd om
hen een steuntje in de rug te geven. Lisette is hiermee, als orthopedagoog, aan de slag gegaan.
Daarnaast zullen Lani en James, samen met andere pre-schoolleerkrachten, in het komende jaar
een training volgen (Perivoli), welke gericht is op het gebruik van afvalmateriaal als lesmateriaal.
Na de introductie hiervan in oktober zijn Lani en James hier meteen enthousiast mee aan de slag
gegaan en leren zij de kinderen bijvoorbeeld tellen met behulp van flesdoppen en eierdozen. De
kinderen genieten van deze activiteiten!
Ondertussen zijn we bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een gebouwtje van
steen, omdat de pre-school nu nog enkel onder het zinken afdak wordt gehouden, waar
we ook de evangelisatieclub voor kinderen doen. Zo’n stenen gebouw zal de kinderen meer
veiligheid en structuur kunnen bieden. Daarnaast zal het dan ook mogelijk zijn om gebruik
te gaan maken van meubels die we in de container gekregen hebben, en kunnen we de
materialen veilig en netjes opbergen. Kortom, een mooi doel om naartoe te werken.
Voor meer informatie over de kleuterschool, zie: lisettenamibie.wordpress.com.
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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)
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Van de voorzitter
Er is dit jaar weer veel gebeurd in en voor Namibië. Dit voorjaar heb ik een bezoek aan het project mogen
brengen. Daardoor is het werk voor mij echt dichterbij gekomen. Wat me het meest bij blijft, is dat het, menselijk
gesproken, geen groots project is. De kracht van het werk van de Foundation is de kleinschaligheid. Allemaal
kleine hulpprojectjes die met regelmaat terug komen: dagelijks een voedzame maaltijd voor kinderen; sociale
hulpverlening op maat; het bijbrengen van textiele vaardigheden aan kinderen in het Kukuyova project; de
permacultuur. Allemaal geen grootse zaken, maar wel werkzaamheden die een goede organisatie vragen. En
die organisatie is er. Ellen en Leonie zetten zich dagelijks in om alles op rolletjes te laten verlopen. Dat geeft
een hoop drukte, maar gelukkig is er versterking gekomen in de persoon van Lisette, een oude bekende.
Vanaf deze plaats wil ik Lisette bedanken voor de stap die ze heeft gezet en haar Gods zegen toewensen bij
haar werkzaamheden in Namibië samen met Ellen en Leonie. Maar naast dit alles mogen we ook weten dat
het een groots werk mag heten. Onze God is ook met dit project bezig. Zijn heerlijk evangelie wordt ook daar
verkondigd. God wil mensen gebruiken, ook in Namibië. Daarnaast mogen we ook in Nederland een steentje
bijdragen. We zijn blij dat Hilde Broer het bestuur is komen versterken, we zijn nog bezig met de invulling van de
vacature voor een vijfde bestuurslid. Maar ook hier mag het werk doorgaan onder Gods zegen.
arjan van der woerd

Uitbreiding team
Het team van Philadelphia Namibia
is per september dit jaar uitgebreid
naar drie mensen. Lisette van Steijn
uit Nederland is erbij gekomen. Zij
heeft al eerder als vrijwilliger bij
Philadelphia gewerkt en hoopt nu
voor langere tijd als medewerker het
team te versterken. Wij zijn erg blij
met deze uitbreiding!

Container
Vanuit Nederland is er een grote container vol met hulpgoederen naar Namibië
gestuurd. Na een lange reis over zee, spoor en weg is hij in Grootfontein aangekomen
en staat hij inmiddels op het terrein van Philadelphia.
Op dit moment zijn we bezig om alle
spullen te sorteren, inventariseren en is er
een begin gemaakt met het uitdelen ervan.
Zo is een grote stapel dekens naar Justine gegaan. Zij is een vrouw in de Omulungawoonwijk die met veel weeskinderen in aanraking komt. Justine heeft voor ons een
lijst samengesteld van alle kinderen die nog geen deken hebben, zodat ook zij er
een krijgen. In de nachten, vooral in de winter, kan het namelijk erg koud worden in
Namibië.
In de container bevindt zich verder een grote hoeveelheid kleding in alle soorten en
maten, ook deze zullen we uit gaan delen aan de mensen die dit het meest nodig
hebben. Zo is er bijvoorbeeld Laemy, een moeder van wie het huisje in Blikkiesdorp
helemaal platgebrand is. Zij is alles kwijt en heeft letterlijk alleen nog de kleren die
zij die dag aanhad. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. We zijn blij haar te
kunnen helpen met dingen als kleding voor haar en haar twee dochtertjes, dekens,
keukenmaterialen en gordijnen die in de container meegekomen zijn. Ook op grotere
schaal zullen kleren uitgedeeld worden aan bijvoorbeeld kinderen op de school in
Blikkiesdorp, waarvan bekend is dat zij het nodig hebben. Zodoende kunnen we
steeds meer mensen blij maken. Namens hen allemaal: hartelijk dank voor alle spullen
die gedoneerd zijn. Het wordt gewaardeerd!

