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)

Voorjaar 2014

Van het bestuur
Het jaar 2014 is nog maar net begonnen en onze stichting heeft al veel zegen van onze hemelse Vader mogen
ontvangen. Allereerst zijn Gerard en Heleen Heuer in januari opnieuw naar Namibië afgereisd om voor een
periode van drie maanden vrijwilligerswerk te gaan doen.. Zij zijn erg betrokken bij de stichting en laten dit zien
in woord en daad.
Toen zij met de voorbereidingen van de reis bezig waren, zijn ze benaderd door de Evangelische Omroep (EO),
met de vraag of ze mee willen werken aan het programma ‘Geloven op 2’. Dit voorstel van de EO, een reportage
maken bij het project in Namibië, is een mooie kans om meer bekendheid aan de stichting te geven. Maar het
brengt ook een bepaalde spanning mee voor de medewerkers ter plaatse. Toch is besloten deze kans met beide
handen aan te grijpen. Volgens de projectleiding was het een intensieve, maar mooie week, waarin alle facetten
van het project aan de orde zijn gekomen.
Op het moment dat u dit leest, is de reportage al uitgezonden. U kunt het programma terug zien op www.
uitzendinggemist.nl. Zoekt u dan naar ‘Geloven op 2’ in de week van 18 t/m 22 februari 2014. Wij hopen dat u
allen even benieuwd bent naar het resultaat als wij.
In 2014 bestaat de Philadelphia Foundation for Orphans tien jaar. De tijd is volgens Ellen en Leoni voorbij
gevlogen en ze zijn erg dankbaar voor alles wat God hen gegeven heeft in deze periode. Het is mooi om te
merken dat veel mensen de stichting een warm hart toe dragen.
In mei gaan opnieuw twee dames na hun studie voor een periode van twee maanden meewerken in Namibië.
Ook in juli/augustus komen er twee vrijwilligers voor een periode van drie weken om het team te versterken.
Als u ook wel eens een tijdje in Namibië zou willen meewerken, neemt u dan contact op met een van de
bestuursleden, via het contactformulier op onze website..
Verder, we willen ons bestuur graag met enkele mensen uitbreiden. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan
bent u van harte welkom.
Ik wil graag afsluiten met een citaat van Heleen & Gerard: ‘Er is een Afrikaans gezegde dat luidt:
Laat je liefde zijn als motregen: kleine druppeltjes die de rivier doen overstromen’.
Een hartelijke groet, namens het gehele bestuur.
hilde davelaar-broer

Perivoli
Een van de trainingen voor de kleuteronderwijzers is in januari van start gegaan. Het
is een cursus van ‘Perivoli’ waarin hen wordt aangeleerd hoe zij afvalmateriaal kunnen
gebruiken als les- en spelmateriaal in de klas. De eerste introductie-module zit er al
op. Er waren ongeveer 25 onderwijzers aanwezig inclusief een mevrouw van het
ministerie van Geslachtsgelijkheid en Kinderwelzijn. De volgende tien modules worden
door Philadelphia en een lokale kleuterjuf aangeboden. Van deze training verwachten
we dat die zal bijdragen aan een betere kwaliteit van onderwijs.

Rolstoel
Al jaren kruipt Mercia, een meisje van ongeveer negen jaar met een stralende lach, op
handen en knieën over de grond. Zij kan niet lopen en is daardoor al die tijd ook niet naar
school gegaan. En Mercia zou niets liever willen, net als alle andere kinderen. Toen we haar
dan ook zeiden dat we voor haar zouden kijken naar een rolstoel, straalde haar gezicht!
Dankzij sponsors konden we inderdaad de beschikking krijgen over een rolstoel en konden we
die aan haar geven. Haar moeder heeft haar ingeschreven op school. Het duurt nog even voor
ze daarheen kan, maar omdat Mercia nu meer mobiel is, kan zij al wel naar de kleuterschool
komen. Daar klautert ze in en uit haar stoel wanneer nodig en doet ze enthousiast mee met de
lessen. We hopen dat er snel een plekje voor haar op school vrijkomt.

Training kleuteronderwijzers
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de kleuterschooltjes die
ondersteund worden door Philadelphia en over de komende opleiding van
kleuteronderwijzers. Na een aantal maanden van wachten en regelen was het
dan zover! In januari is een groep van acht kleuteronderwijzers uit Grootfontein
naar Okahandja vertrokken voor een trainingsweek van AMOS. Zij hebben in
deze week een nieuw curriculum (leerplan) aangeleerd gekregen voor hun
kleuterklassen. Ze kregen allemaal een krat met daarin lessen voor de komende
zes maanden. Over een half jaar komt er een nieuwe trainingsweek.
We zijn hier heel blij mee, omdat er voor deze mensen nog nooit gelegenheid
was om iets over kleuteronderwijs te leren. Het komende jaar zal Philadelphia
hen gaan begeleiden met de invoering van het curriculum. Zo kan er een goed
fundament gelegd worden in het leven van veel kleutertjes in Grootfontein.
Niet alleen op cognitief gebied, maar ook op geestelijk gebied. Een mooi
project, een project met toekomst.

Nieuwe soepkeuken en groentetuin
We zijn dit jaar ook van start gegaan met een tweede soepkeuken. Deze is bedoeld voor de kleuters van de Boesmankleuterschool. Hier krijgen alle kleuters elke dag een bordje eten in de pauze, waar ze heerlijk van genieten. Daarvoor is in
december 2013 een grote moestuin bij de Boesman-kleuterschool aangelegd. Dat gebeurde op dezelfde permacultuur-manier als
we in eerdere nieuwsbrieven beschreven, in wel 34 oude autobanden! De kleutertjes hielpen ijverig mee in de tuin.
Binnen zes weken werden de eerste groenten geoogst! Met de hoge regenval afgelopen maand, groeien de planten in de tuin
uitbundig. De tuin wordt door vier vrouwen onderhouden en de groenten worden in de nieuwe soepkeuken gebruikt.

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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