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Van het bestuur
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2018 waarin het team ons bijpraat over de projecten in
Namibië. We zijn als bestuur dankbaar dat de gewone projecten doorgang kunnen blijven
vinden. Gewone projecten, maar toch heel bijzonder omdat we met deze dagelijkse projecten
een verschil kunnen maken in het leven van kwetsbare kinderen. Dank dat u ook in 2017
Philadelphia Namibië weer ruimhartig ondersteund hebt. Ook in 2018 rekenen de kinderen op u!

T 033 4566096

Omdat wij als bestuur steeds meer gebruik maken van digitale communicatiekanalen, hebben we
besloten dat we minder frequent papieren nieuwsbrieven gaan versturen. We willen u wel graag
op de hoogte houden via digitale nieuwsbrieven. Helpt u ons door uw mailadres te sturen? Dit
kan via mailadres: gertruudhoman@gmail.com o.v.v. nieuwsbrief. U krijgt dan een aantal keer per
jaar digitaal nieuws van Philadelphia Namibië in uw postbus. Tevens kunt u ons natuurlijk nog
steeds volgen op Facebook! Alvast bedankt!

E info@philadelphianamibia.org

Namens het bestuur,

IBAN NL07 ABNA 0442 3600 10

Gertruud Homan, voorzitter.

P.a. Kolibrievlinder 13
3822 AP Amersfoort

Logo’s en keurmerken

Over de stichting
Philadelphia Foundation for Orphans in Distress is werkzaam in Grootfontein, een dorp in het
noorden van Namibië. De stichting heeft als doel het verbeteren van de levenskwaliteit van
weeskinderen en kwetsbare kinderen binnen hun leefgemeenschap. We hebben elke week
verschillende bijbelclubs en werken met een groepje straatkinderen. Daarnaast leren we kinderen
nieuwe vaardigheden aan, zoals het aanleggen en onderhouden van een groentetuintje.
Philadelphia biedt praktische ondersteuning aan verschillende gezinnen met wees- en/of
kwetsbare kinderen. We helpen op kleine schaal ook de kwaliteit van het kleuteronderwijs in
Grootfontein en Bushmanland te verbeteren, door een aantal kleuteronderwijzers bij te staan met
adviezen en scholing. Tenslotte voorziet Philadelphia drie kleuterscholen van eten voor hun
soepkeukens, zodat ongeveer 150 kinderen elke dag een maaltijd krijgen op school. Meer
informatie over onze activiteiten kunt u vinden op www.philadelphianamibia.org en op onze
facebook-pagina (Philadelphia Foundation for Orphans).
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Gebedspunten

Evangelisatie

We bidden dat alle kinderen die
deel zijn van onze bijbelclubs
God mogen kennen en mogen
wandelen in het plan dat Hij voor
hun levens heeft.

Een van onze projecten is Evangelisatie. Dit doen wij om mensen bekend te maken met het
evangelie van Jezus Christus, zodat zij een keuze kunnen maken om hun leven aan Hem te geven
en zodoende voor Hem te leven. Hoewel Namibië een christelijk land is en de meeste mensen in
God geloven, blijken er toch veel mensen te zijn die God niet echt kennen. Te weten van God en
geloven dat Hij bestaat, is iets anders dan een relatie met Hem te hebben. Dit laatste is juist wat
geloven inhoudt!

We bidden om mogelijkheden
voor werk voor de straatjongens.

Veel van onze activiteiten raken op de een of andere manier aan het project Evangelisatie, maar in
deze projectbrief worden specifiek onze bijbelclubs beschreven. Philadelphia runt op dit moment
3 bijbelclubs. De zogenoemde kidsclub voor kinderen jonger dan 8 jaar, de youthclub voor
tieners vanaf ongeveer 12 jaar en sinds kort een groep bij het meisjeskosthuis van een
middelbare school in Grootfontein. Alle bijbelclubs hebben als doel de kinderen en jongeren
bekend te maken met het evangelie, geloven en de bijbel. Iedere groep op zijn eigen niveau.
De kidsclub vindt plaats op een locatie met grote uitdagingen, namelijk onder een afdak midden
in Blikkiesdorp. Het afdak heeft geen muren en is omgeven door bars. Hierdoor schalt hun harde
muziek dwars door onze kidsclub en komt er zo nu en dan iemand langs die te veel alcohol
genuttigd heeft. De kinderen zitten vaak op de grond in het zand, soms op een mat gemaakt van
maismeelzakken. Af en toe worden de stoeltjes van de kleuterschool naar buiten gedragen en
zitten de kinderen daarop. De hoeveelheid kinderen varieert nogal, maar iedereen is welkom.
Omdat er ook heel jonge kinderen zijn, is er ook nog een in- en uitloop van kinderen terwijl we
bezig zijn. Tot slot is het vaak erg warm.

We bidden om wijsheid en Gods
leiding in ons werk.

We bidden dat de straatjongens
zullen ontdekken dat God een
plan met hun leven heeft. We
bidden dat ze een doel in hun
leven zullen ervaren.

Wanneer we met de auto bij de kidsclub aankomen, weten de kinderen al dat er kidsclub zal zijn
en rennen ze vrolijk roepend naar het afdak. Als we er eenmaal zijn en iedereen geïnstalleerd is,
wordt er een liedje gespeeld, om zo ook de andere kinderen erop te attenderen dat het tijd is
voor kidsclub. Als de meesten dan gearriveerd zijn, beginnen we. We bidden, zingen liedjes en
vertellen een bijbelverhaal aan de hand van grote platen, of een kinderbijbel. Het is altijd een
beetje chaotisch, vooral vanwege alle bovengenoemde uitdagingen, maar toch mooi om te doen.
Mooi om de kinderen te vertellen van Jezus, Zijn geboorte, de wonderen die Hij gedaan heeft,
dat Hij voor hen gestorven en weer opgestaan is en heel veel van hen houdt.
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Foto’s

De youthclub houden we sinds een tijd in een kerk
vlakbij Blikkiesdorp. We zijn ermee begonnen om
meer aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld
van tieners en hun niveau van denken. Op dit
moment hebben we een groep van ongeveer 30
tieners, die elke week trouw komen. Soms komen
ze zelfs in hun schooluniform, direct uit school,
bezweet van het lopen en hebben dan geen tijd
gehad om iets te eten. De lessen zijn er vooral op
gericht om hun relatie met God te versterken. We
praten met hen over God de Vader, God de Zoon
en God de Heilige Geest. Wie is God, wie zijn wij
en hoe kunnen we een relatie met Hem hebben?
Het is zo belangrijk dat de tieners hun hemelse Vader beter leren kennen. In een land waar vaders
vaak afwezig zijn, is het belangrijk dat zij weten dat hun hemelse Vader altijd bij hen is. Hij heeft
hen gemaakt om een relatie met hen te kunnen hebben en hen onvoorwaardelijk lief te hebben.
Hij heeft goede gedachten over hen en een mooi plan voor hun leven. Dit zijn waarheden die
identiteit geven en levensveranderend zijn. Dit jaar willen we meer aandacht besteden aan de
praktische invulling van geloven. Wat betekent het voor de keuzes die je moet maken en hoe kun
je je geloof uitleven?

Tenslotte zijn we sinds eind vorig jaar begonnen
om ook met de meisjes in het kosthuis van een
middelbare school een soort bijbelclub te
houden. Hier hebben we een groep van 30-40
tieners waarmee we meer ingaan op de
verschillende verhalen in de bijbel en wat wij
daarvan kunnen leren over God en over onszelf.
Het is weer een heel andere groep, met meer
kritische vragen en opmerkingen, dit maakt het
erg leuk om te doen.

Update straatkinderen
We zijn na de zomervakantie (bij ons in december)
weer verder gegaan met het groepje
straatkinderen. Het was goed om hen allemaal
weer te zien en te ervaren dat de relatie die
opgebouwd was, er nog steeds is. We hebben
alweer veel nieuwe dingen met hen gedaan en
zijn bezig geweest in een boek van ‘Operation
Christmas Child’, wat ook het evangelie uitlegt. De
groentetuintjes die gemaakt zijn, hebben het een
tijdje volgehouden, maar zijn in de zomervakantie
jammer genoeg doodgegaan. We gaan het
gewoon nog een keer proberen! Al doende leert
men. We hebben aan de jongens gevraagd wat ze
van het project vinden. Allemaal gaven ze aan het erg leuk (of zoals ze hier zeggen: lekker) te
vinden om te komen. Op de andere dagen dan de donderdag hebben de jongens eigenlijk niets
te doen, dus de donderdagochtend is een afwisseling voor hen. Ze geven aan dar ze leren van de
bijbelverhalen en de dingen die we doen, al gaat veel ook nog onbewust. Met één jongen
kunnen we gaan kijken wat voor werk hij kan gaan doen, aangezien hij in september van dit jaar
18 wordt. Graag willen wij vragen of u mee wilt bidden dat er mogelijkheden voor werk voor hem
zullen zijn.
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Onderstaand een aantal foto’s van de projecten van stichting Philadelphia.

