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 het bestuur
Voor u ligt de najaarsbrief van Stichting Philadelphia Namibië. U kunt hierin lezen wat Ellen, Lisette en Leoni
momenteel bezig houdt in Namibië. Omdat er al jaren misoogsten zijn, gaat het economisch niet zo goed
in het land. Er zijn steeds meer mensen die niet genoeg eten kunnen kopen. Vooral de zwakken in de
samenleving merken dat iedere dag. Uw hulp is dus meer dan ooit nodig en zinvol. Leest u met ons mee,
wat er allemaal gedaan wordt met uw bijdrage?
We zijn blij te kunnen melden dat we een nieuwe website hebben. De vorige was zeer verouderd en we zijn
afgelopen tijd druk bezig geweest een nieuwe te bouwen, die inmiddels in de lucht is. Omdat deze nieuwe
website (www.philadelphianamibia.org) voor ons makkelijker is om te beheren, zullen we u in de toekomst
nog beter van actuele informatie kunnen voorzien.
In het bestuur staan enige veranderingen op stapel. Ik stop na acht jaar, met mijn bestuurswerk voor
Philadelphia Namibië. Gertruud Homan volgt mij op. Iris Bronsema verwelkomen we als nieuw bestuurslid.
Daarmee is het bestuur weer op sterkte. Piet van den Berg zal de stichting voorlopig nog blijven dienen als
fondsenwerver.
Ik wens vanaf deze plek het nieuwe bestuur, bestaande uit Gertruud, Marian, Els, Elske en Iris en ook Piet
al het goede toe voor dit mooie werk. Voor het werk in Namibië geldt deze wens natuurlijk ook voor Ellen,
Lisette en Leoni.
Met vriendelijke groet,
Arjan van der Woerd
Voorzitter

Nieuwe soepkeuken
Na drie jaren van mislukte oogsten vanwege droogte zijn
de eerste kenmerken van honger zichtbaar. De prijzen van
maismeel (het voedsel wat de mensen hier het meest eten)
zijn erg gestegen, en ook andere producten worden steeds
duurder. Vooral voor de mensen in Blikkiesdorp is dus erg
moeilijk om nog voldoende eten te kunnen kopen. Met dit
in gedachten zijn we een nieuwe soepkeuken begonnen
bij de kleuterschool van Beatha, een onderwijzeres van
de Omulunga school. Zij is een bijzondere vrouw met
een passie voor God en voor mensen. Sinds enige tijd is
ze bij haar huis een kleuterschool begonnen. Eerst was
dit in haar huis, waardoor er bijna geen plek meer was
voor haar zelf, omdat er al gauw 40 kinderen kwamen.
In de afgelopen vakantie is er een klein gebouwtje naast
haar huis opgezet waar nu de meeste kinderen in kunnen
worden ondergebracht. We hebben haar het idee van
een soepkeuken voorgesteld, en onmiddellijk was ze
enthousiast. Ze wist al iemand die kon komen koken en
kent ook iemand die kan helpen met brandhout. En zo zijn
de eerste maaltijden gekookt en gegeten. Minimaal 40
kinderen krijgen nu in
ieder geval vijf dagen in
de week een maaltijd.
En binnenkort zullen
de maaltijden kunnen
worden aangevuld
met verse groenten,
omdat Beatha ook
zaadjes van ons heeft
gekregen en meteen
een groententuin heeft
aangelegd.

Gezinsondersteuning
Een nieuw gezin voor ondersteuning is onder onze aandacht
gekomen, vanwege een tragisch ongeval in deze familie.
Een meisje uit het gezin, wat op de Omulunga school zat,
heeft zelfmoord gepleegd. We zijn bij het gezin op bezoek
gegaan om te inventariseren wat nodig is. Daar kwamen we
er achter dat er op het erf maar liefst 20 mensen wonen: 12
kinderen en 8 volwassenen. De oma is de enige die wat geld
krijgt van haar staatspensioen. Maar het is moeilijk om al
deze mensen daarmee te kunnen onderhouden. We konden
voor alle kinderen wat kleren geven en ondersteunen dit
gezin nu om de zoveel tijd met voedsel. Daarnaast zitten
een aantal van deze kinderen op de kleuterschool van
Beatha en krijgen zij dus elke dag daar een maaltijd.

Groeten uit Grootfontein!
Elizabeth is een van de tieners die naar onze youthclub komt.
Zij heeft een brief geschreven aan jullie en zegt het volgende:
“My name is Elizabeth I live in Namibia. I’m 17 years old. I am
schooling at Otjiwanda Secondary School, grade 9C. I go to
youth club often. I love going there because it encourages me
to be close to God. I have learned about God the Father, God
the Son and the Holy Spirit.
I have learned about the fruit of the Spirit which always quiets
me. Sometimes when I come back from school I don’t eat and
people tell me to go look for firewood in the bush. In spite of
the hunger I’m feeling I do what they say because I know that
God is with me.
It’s hard sometimes to do all that but if you have faith in God
you will get through it. At the youth club we are taught to pray
for each other. I want to follow my Lord and not turn back to
the world. God bless you all.
From: Elizabeth”

(Ik heet Elizabeth. Ik woon in Namibië. Ik
ben zeventien jaar. Ik ga op school naar
de Otjiwanda Secundary School, klas 9c).
Ik ga vaak naar de jeugdclub, ik houd
ervan om erheen te gaan omdat het mij
bemoedigt om dicht bij God te zijn. Ik
heb geleerd over God de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.
Ik heb geleerd over de vruchten van de
Geest die me altijd rustig maken. Soms
wanneer ik terugkom van school eet ik niet en zeggen de
mensen tegen me dat ik brandhout in het bos moet halen.
Ondanks de honger voel ik dat ik moet doen wat ze zeggen
omdat ik weet dat God bij me is.
Het is soms moeilijk om dat allemaal te doen, maar wanneer je
in God gelooft, kun je dit doorstaan. Op de jeugdclub wordt
ont geleerd voor elkaar te bidden. Ik wil mijn Heer volgen en
niet teruggaan naar de wereld. God zegene u allen.
Van: Elizabeth)

Kamp

In augustus was het twee weken schoolvakantie en hadden
20 kinderen van onze jeugdclub de gelegenheid om op
kamp te gaan. Het zogenaamde Good News Camp is een
evangelisatiekamp waar kinderen leuke activiteiten doen,
nieuwe vaardigheden leren, nieuwe vrienden kunnen maken
en waar ze meer leren over God. Dit jaar was het dichtbij
Grootfontein, waardoor we meer kinderen konden sturen als
vorig jaar. Ze moesten zelf een klein deel van de kosten bij
elkaar proberen te krijgen. En de rest hebben wij aan kunnen
vullen en met een donatie konden we ieder kind van een stel
nieuwe kleren en overige benodigdheden als toiletartikelen,
schrijfboekje, en een deken voorzien. Op zondag hebben
we ze gebracht. Ze waren een klein beetje zenuwachtig over
hoe het zal zijn, maar hadden ook veel zin in wat komen
ging. Op vrijdagmiddag zijn we even wezen kijken. Ze
moesten toneelstukjes opvoeren, wat ze erg leuk deden! Die
zaterdagochtend was het al weer tijd om ze op te halen. We
zagen enthousiaste kinderen die eigenlijk nog niet naar huis
wilden. Met vele tranen werd afscheid genomen van nieuwe
vrienden. En vol passie werden op de terugweg de nieuw
geleerde liedjes ten gehore gebracht. Ze hebben genoten. En
nu, ook al is het al een paar weken later, kun je nog steeds zien
hoe goed het hen heeft gedaan. Hartelijk dank aan allen die
mede mogelijk gemaakt hebben dat zij konden gaan!

Blijft u ons helpen?
Ellen, Leonie en Lisette zetten zich elke dag in voor de allerarmsten in Grootfontein. Ze helpen
de kinderen die dit het hardste nodig hebben. Dit kunnen ze alleen doen dankzij uw steun. Helpt
u ook mee? Neemt u eens een kijkje op de nieuwe website www.philadelphianamibia.org, waar
u meer kunt lezen over wat de stichting doet in Namibië. Ook kunt u in het, goed leesbare en
interessante jaarverslag een overzicht en verantwoording vinden van de lopende projecten.
Ook kunt u nu heel gemakkelijk doneren via een doneerknop!
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