Nieuw project
We zijn in de opstartfase van een nieuw project, daarvoor
willen we graag uw aandacht vragen. De Omulungaschool in
‘Blikkiesdorp’ waar wij werken, heeft ruim 1100 leerlingen.
Er zijn nog steeds veel kinderen die niet naar school kunnen
omdat er niet voldoende plaats is. Daarom worden er op het
ogenblik klaslokalen bijgebouwd, zodat het leerlingenaantal
kan stijgen.
Deze school heeft echter geen zaal waarin activiteiten,
oudervergaderingen of andere bijeenkomsten kunnen worden
gehouden, een aula.
We hebben hierover vergaderd met de directeur van de
school en een aantal andere belanghebbenden. Daarop

is besloten om een zaal te gaan bouwen. Die zal niet
alleen door de school worden gebruikt, maar ook voor
gemeenschapsactiviteiten. Ook Philadelphia en andere
organisaties gaan de aula gebruiken voor activiteiten op
het gebied van ontwikkeling, sport en spel en evangelisatie.
Daarvoor is op dit ogenblik in heel Omulunga (‘Blikkiesdorp’)
geen zaalruimte beschikbaar.
Het wordt een groots project, en we zijn er heel erg blij mee.
Momenteel wordt druk gewerkt aan de planning en aan
het ontwerp. De kosten zijn nog niet bekend, maar daar
kunnen wij u hopelijk in de volgende nieuwsbrief meer over
vertellen.
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Van het bestuur
Het Philadelphiaproject in Namibië is inmiddels het elfde jaar ingegaan. De voorzitter van onze stichting
heeft in de najaarsnieuwsbrief 2014 uitvoerig stilgestaan bij het tienjarig jubileum.
Er is geen feest gevierd. Wel is dankbaarheid uitgesproken aan onze hemelse God en Vader voor al het werk
dat in die tien jaar heeft mogen plaatsvinden.
Drie jaar geleden was ik op bezoek in Grootfontein. Ik ging mee naar de bijbelclub die toen net was gestart.
Zo’n veertig kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar kwamen op woensdag bij elkaar. Ze luisterden
naar het evangelie en zongen uit volle borst mee met de liedjes die Ellen of Leoni hen leerden.
Momenteel zijn die clubs uitgegroeid tot meerdere ‘kidsclubs’. Daar komen nu wekelijks wel zo’n 130
kinderen bij elkaar, in de leeftijd tussen twee en twintig jaar. En ook al moeten ze er soms vijf kilometer voor
lopen, ze komen!
Over een paar weken mag ik er weer heen, op werkbezoek, nee, geen controlebezoek. Want we weten
al heel lang dat het geld waarmee u, als donateur, het project ondersteunt, op een zeer goede en
verantwoorde manier wordt gebruikt.
We zijn dankbaar voor die ondersteuning. Niet alleen donateurs hebben ons in de afgelopen tien jaar
geholpen. Minstens honderd kerken steunden het project. Ook mochten op meer dan 250 basisscholen
gastlessen worden gegeven over het werk dat het Philadelphiateam doet.
Zo’n tweejaarlijks bezoek door een bestuurslid of medewerker van onze stichting wordt in Namibië zeer op
prijs gesteld. Het heeft meer het karakter van advies en ondersteuning, vanuit een ander land dan vanuit
Namibië zelf.
De Philadelphia Foundation is opgericht met de doelstelling weeskinderen te helpen. Dat is allang niet meer
alleen waar het om draait. De kidsclubs, de dekenacties, schoolmaaltijden, ondersteuning van leerkrachten
op de basis- en kleuterscholen, hulp en voorlichting aan kwetsbare gezinnen en andere zaken nemen het
grootste deel van de tijd van de drie leden van het team in beslag. In deze brief kunt u daar weer over lezen.
Ik hoop u in onze najaarsnieuwsbrief wat meer te kunnen vertellen over de ervaringen in de Omulungawijk
van Grootfontein, ook wel ‘Blikkiesdorp’ genoemd, in het noorden van Namibië.
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Nieuwe ontwikkelingen!
Ondersteuningsgroepjes
Dit jaar is Philadelphia begonnen met hulp aan specifieke
groepen kinderen op de basisschool in ‘Blikkiesdorp’. Op
woensdagmiddag is er een groepje met weeskinderen. Het
doel hiervan is het geven van positieve aandacht. Zo kan ook
hun gezinssituatie besproken worden, kinderen kunnen het

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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daar moeilijk mee hebben. Indien nodig wordt materiële hulp
gegeven. Verder werkt Philadelphia op vrijdagochtend met
kinderen die gedragsproblemen in de klas vertonen. Met
hen wordt gericht gesproken over identiteitsontwikkeling,
emotieregulatie en hun thuissituatie.

Projecthuis
Dan hebben we nog een nieuwe locatie. Dit is een gewoon huis
in het dorp waar zendelingen in woonden. Toen zij verhuisden,
wilden ze dit huis graag behouden voor hun projecten. Wij
mogen het nu ook gebruiken. De plek is niet ideaal voor de
kinderen omdat ze ruim vijf km moeten lopen en weer terug.
Toch genieten ze er zo van dat ze blijven komen.

Schoolmaterialen
Bij de start van ieder nieuw schooljaar in Namibië krijgt elk kind
een lijst van materialen die ze mee naar school moeten nemen.
Die lijst bestaat uit dingen zoals schriften, potloden, pennen,
kopieerpapier, lijm, schaar, kleurpotloden. De Namibische
regering zorgt hier niet voor. Als een kind dit dus niet zelf
meeneemt, komt hij zonder te zitten en kan dus niet meedoen.

De meeste ouders van de kinderen met wie wij werken,
kunnen dit niet bekostigen. Daarom geeft Philadelphia
aan alle kinderen van de evangelisatie-kidsclub deze
schoolmaterialen. Voor jongsten gaan de materialen naar de
leerkrachten van de school. Zo worden elk jaar een hele hoop
kinderen geholpen!

Discipleship-groepjes
Sinds we in Grootfontein begonnen zijn met het project, loopt
de evangelisatie-kidsclub al. Die is opgestart aan het begin van
2012 met veertig kinderen in de leeftijd van twee tot achttien
jaar.
Het project is inmiddels zo uitgegroeid dat de groep in tweeën
is verdeeld. Een groep voor de kleintjes van twee tot zeven
jaar, met ongeveer zestig kinderen. Daarnaast is er een groep
voor de groteren van acht jaar en ouder. Daar komen wekelijks
tussen de zestig en tachtig kinderen.

Omdat de leeftijden zo wisselen, moeten we de lessen bij de
kidsclub vrij eenvoudig houden.
Een aantal kinderen zit inmiddels op de middelbare school. Die
hebben wij gevraagd of ze belangstelling hebben om mee te
doen in een klein groepje waar ze meer kunnen leren over God
en zijn Woord en het leven als zijn kind.
Ze reageerden heel enthousiast en zo begon de eerste
discipleship-groep. Die bestaat uit negen jongeren, die een
keer per week bij elkaar komen.

Nieuwe locaties
Gedurende een periode van drie jaar werd de kidsclub
gehouden op het erf van een groep San-mensen. Het begon
onder een heel klein boompje, in de schaduw van een van
de hutjes. Toen de groep groeide, hadden we te weinig
schaduw. We zetten toen een afdak neer van vijf bij vijf
meter. Dat ging eerst prima, tot de groep verder groeide en
we ook daar niet meer met z’n allen onder pasten. Daarop
gingen we begin dit jaar met onze zusterkerk in Omulunga
praten. Zij zijn bezig om een kerk te bouwen.
Alhoewel die nog niet klaar is, wordt het gebouw al twee
jaar gebruikt. Wij vroegen of het mogelijk was om onze
kidsclub daarheen te verplaatsen. Dat was geen probleem,
en daar zijn wij heel erg blij mee! Voor de kinderen is het
vlakbij.
Ze zitten nu allemaal op stoelen, in een gebouw waar ook
toiletten beschikbaar zijn. Ze worden nu minder afgeleid van
wat er buiten gebeurt, waardoor ze zich veel beter kunnen
concentreren. Ook is er elektriciteit en dat geeft nieuwe
mogelijkheden.

Elke donderdagmiddag gaan we spelen met de kinderen in
‘Blikkiesdorp’. Maar in de zomer is het hiervoor te warm. Dit
huis is dus absoluut een uitkomst!
We hebben er al verschillende dingen gedaan, zoals het
maken van loom-bandjes en film kijken. De kinderen
genieten hier erg van.

