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Van het bestuur
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2018 waarin het team ons bijpraat over de gebeurtenissen in
Namibië. Terwijl hier in Nederland de bomen langzaam hun bladeren verliezen en de dagen weer korter
worden, begint het in Namibië zomer te worden. De temperaturen stijgen en de kans op regen neemt
iedere dag een klein beetje toe. Nu het einde van het jaar nadert is een periode van afronden begonnen.
We zijn als bestuur dankbaar voor al het werk dat het afgelopen jaar verzet is in Namibië. Ook zijn wij u als
donateur dankbaar voor de giften die de stichting mocht ontvangen. Zonder u zou het werk van stichting
Philadelphia in Namibië niet mogelijk zijn. Wij hopen in 2019 weer op uw steun te kunnen rekenen!
Namens het bestuur,
Gertruud Homan, voorzitter.

Philadelphia Namibië,
Stichting voor weeskinderen
in nood

Bedankt Piet van den Berg!
Sinds de oprichting van stichting Philadelphia in 2005 is Piet van den
Berg nauw betrokken geweest bij de stichting. Piet heeft vele jaren
deel uitgemaakt van het bestuur van de stichting. Ook heeft hij in de
periode van 2005 tot 2018 vele scholen bezocht om presentaties te
geven over het werk van Philadelphia. In al deze jaren werden door
hem ruim 500 scholen bezocht en werd hiermee zo’n €280.000
opgehaald voor de stichting! Wij zijn Piet als bestuur ontzettend
dankbaar voor het vele werk dat door hem verzet is!
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Nieuws uit Namibië
Het is misschien voor ons moeilijk voor te stellen hoe het is om als kind met een lege maag naar school te

Logo’s en keurmerken

gaan. Of hoe het is om als oma een hele familie te moeten onderhouden met het kleine beetje
pensioengeld dat je maandelijks krijgt. Of om elke dag alleen maar pap en misschien een klein beetje
soep te moeten eten, zonder extra voedingsstoffen. Toch is dit de dagelijkse realiteit voor veel mensen in
Blikkiesdorp – de wijk in Grootfontein waar Philadelphia werkt. In deze projectbrief kunt u lezen over de
soepkeukens en over de botten die we twee keer in de week rondbrengen. Beide vallen onder het
projectonderdeel sociale hulpverlening.

Soepkeukens
Allereerst de soepkeukens. Philadelphia ondersteunt op
dit moment soepkeukens bij drie verschillende
kleuterscholen. Op de kleuterschool van Elmery zitten
ongeveer 80 kinderen. Elmery is een vrouw met een
groot doorzettingsvermogen. Het is namelijk een grote
uitdaging om een schooltje te beginnen midden in
Blikkiesdorp. Veel kinderen, of beter gezegd hun
ouders, betalen geen schoolgeld. Dus alles gebeurt met
weinig middelen. Elmery heeft een paar onderwijzers in
dienst die zo goed en kwaad als het gaat proberen om
de kinderen de basis te leren, om hen zo gereed te
maken voor de basisschool.

Elmery heeft oog voor haar kinderen, ze ziet wat nodig is en

Bidden en danken

de kinderen zijn gek op haar. Inmiddels bestaat haar school
al tien jaar, wat een hele prestatie is! Om de week brengen

We bidden om een zegen over de
voorbereidingen voor de kerstviering
en de kerstviering zelf.

we het eten voor de soepkeuken. De kinderen staan dan al
bij het hek, want ze kennen de auto. Allemaal helpen ze om
het eten uit te laden: de soep, melkpoeder, rijst, pasta, olie

We bidden om mogelijkheden voor
werk voor de straatjongens.

en suiker. Dan wordt de kruiwagen gehaald of tilt Elmery
samen met een van de onderwijzers de zak met maize meal
uit de auto. Zo kunnen ze weer twee weken vooruit, waarin
ze elke schooldag een maaltijd kunnen koken voor de kinderen die het nodig hebben. Soms geven we
ook hout of kolen als we dit ergens konden krijgen, anders zorgen zij daar zelf voor. Verder zorgen ze ook
zelf voor iemand die het eten klaar maakt.

Botten
We bidden om wijsheid en Gods
leiding in ons werk.
We d a n ke n v o o r d e j a a r l i j k s e
dekenactie.

Op dinsdag en donderdag krijgen we regelmatig de botten
van de vleesverwerkingsfabriek uit Grootfontein. Alle botten
worden achter in de auto geladen en daarna leveren we het af
bij de soepkeukens of bij wie op ons pad komt. Ook hier geldt
weer: ze kennen de auto. Dus als we aan komen rijden is er
meestal al een groep mensen die zich om de auto verdringt
om ook een paar botten in handen te krijgen. Van klein tot
groot, allemaal met een emmer of schaal. Het is zo leuk om te
zien hoe kleine kindjes met de kleinste bakjes aan komen
hollen, waar helemaal geen bot in past. En hoe ze dan
vervolgens met een groot bot in hun armen weer naar huis
gaan. Er zit vaak nog een beetje vlees aan de botten wat ze
eraf kunnen halen. De rest van het bot gebruiken ze om soep van te koken en het merg te eten. Het is een
goede aanvulling, omdat de meeste mensen geen vlees kunnen betalen.

We danken voor het werk dat Piet de
afgelopen jaren heeft kunnen doen
voor stichting Philadelphia.
We danken voor de goede dingen die
mensen als Elmery in Blikkiesdorp
kunnen doen.

En verder..
Eind april hebben we weer onze jaarlijkse dekenactie gehouden. 230 kinderen van de Omulunga-school
hebben dit jaar een deken ontvangen, net voor het begin van de winter. De nachten kunnen dan namelijk
erg koud worden.
In de augustusvakantie zijn weer vijftien kinderen van onze jeugdclub op kamp geweest. Philadelphia
heeft bijgedragen door middel van het betalen van een deel van het kampgeld en ondersteuning met
dingen als zeep, tandpasta en een handdoek. De kinderen hebben het goed naar hun zin gehad, lekker
gegeten en leuke dingen gedaan. En mission time (waarin de kinderen leren over het evangelie) was ‘the
best’, aldus het commentaar toen we hen weer ophaalden.
Het jaar vliegt voorbij. De scholen zijn inmiddels begonnen aan hun derde en laatste termijn. Dit betekent
dat, hoe vreemd het ook moge klinken, we al moeten beginnen met de voorbereidingen voor onze
kerstviering met de jeugdclub. Er wordt altijd erg naar deze dag uitgekeken. Dit jaar is het plan om een
poppenkast te houden met de jongeren voor publiek (groot en klein). Zo hopen we dit jaar weer mensen

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!

te bereiken met het kerstverhaal en het evangelie.
Met de straatkinderen zijn we ook nog steeds aan de
gang. We vertellen hen nog steeds over God en bidden
dat zij mogen groeien in hun relatie met Hem. Dat zij zijn
leiding voor hun leven zullen volgen. Langzamerhand
zijn we begonnen om met hen meer werk-achtige
dingen te doen. Soms scheppen we zakken mest/
compost die de dierenbescherming in Grootfontein kan
verkopen om geld in te zamelen. De jongens krijgen
daar dan punten voor, waar ze eten of kleren van
kunnen sparen. Ook hebben we al hout gekapt,
waarvan bundeltjes gemaakt kunnen worden om te
verkopen. Zo hopen we hen te laten ervaren dat het
beter is om iets te doen om daarvan te kunnen leven, dan om rond te hangen en afhankelijk te zijn van
wat mensen aan je geven.

