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Van het bestuur
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2019 waarin het team ons bijpraat over de gebeurtenissen in
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Namibië. Wij zijn als bestuur dankbaar voor al het werk dat in Namibië verzet kon worden de afgelopen
tijd! We willen God danken voor de projecten die verandering geven in de harten van vele kinderen
maar ook volwassenen in Blikkiesdorp en Grootfontein. Verder willen wij u als donateur ook hartelijk
danken voor de steun die stichting Philadelphia het afgelopen jaar mocht ontvangen, zowel door gebed
als door giften.
Namens het bestuur,
Gertruud Homan, voorzitter.

Philadelphia Namibië,
Stichting voor weeskinderen
in nood

Nieuws uit Namibië
In de vorige nieuwsbrief schreven we al over het projectonderdeel “sociale hulpverlening” en dan
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specifiek over de soepkeukens en de botten. In deze nieuwsbrief zullen twee andere activiteiten aan de
orde komen die ook onder sociale hulpverlening vallen, namelijk de dekenactie en gezinshulp.
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Dekenactie
Ooit geprobeerd om met koude voeten in slaap te vallen?
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Het beeld dat veel mensen van Afrika hebben is dat het er nooit koud is. Niets is echter minder waar.
Wanneer het in Nederland zomer wordt, is in Namibië de winter op pad. In de nachten kan het dan koud

Logo’s en keurmerken

worden, soms zelfs rond het vriespunt. Nu lijkt dit misschien niet zo erg, maar als u zich bedenkt dat een
groot deel van de bevolking leeft in huisjes gemaakt van zinkplaten, (plastic) zakken en andere nietisolerende materialen is dat een heel ander verhaal. Dan is het in huis net zo koud als erbuiten. Vaak
delen de mensen in de huisjes een deken, zijn er geen (goede) matrassen en ontbreken ook regelmatig
de bedden zelf. Kortom, als de temperatuur richting het vriespunt gaat, zullen de mensen dat voelen en
niet alleen aan koude voeten.

Bidden en danken
We danken God voor alle jaren dat Hij
voor Philadelphia voorzien heeft,
zodat het werk al die tijd kan
doorgaan.
We danken God voor de
ondersteuning (op welke manier dan
ook) die we uit Nederland krijgen, en
ook van mensen hier, die meehelpen
met het project.

Elk jaar, aan het begin van de winter in Namibië, organiseert Philadelphia om deze reden een dekenactie.
We selecteren een groep kinderen die dat jaar aan de beurt is om een deken te ontvangen. Vanwege het
feit dat het om grotere hoeveelheden dekens gaat, moet er al vroeg in het jaar worden begonnen met de
voorbereidingen. De winkels hebben namelijk niet zoveel dekens op voorraad. Dus in samenwerking met
hen proberen we op tijd alle dekens te regelen. Daar gaat best wat tijd in zitten, maar dat is het werk
meer dan waard. Afgelopen jaar hebben ruim 250 kinderen een deken mogen ontvangen. Dit betekent
dat zij warm konden slapen en zodoende uitgerust op school konden verschijnen. Ook dit jaar zal er weer
een dekenactie worden georganiseerd. Vindt u het leuk om een bijdrage te leveren? Voor maar 6 euro
kunt u een kind warm laten slapen in de winter.

We bidden voor wijsheid in alle
beslissingen die we nemen, dat we
God’s leiding zullen volgen in alles
wat we doen.
Het regenseizoen van dit jaar is bijna
afgelopen en er is over het
algemeen weinig regen gevallen.
We bidden voor alle de mensen die
hieronder lijden.
We bidden voor alle kinderen en
jongeren waarmee we werken, dat zij
zullen weten dat God van hen houdt.
En we bidden dat God mensen op
ons pad zal brengen die Hem nog
niet kennen.

Gezinshulp
Wanneer je door Blikkiesdorp rijdt, de sloppenwijk waar Philadelphia actief is, is er zoveel armoede te
zien dat je je kunt afvragen hoe het ooit beter zal worden. Er is teveel nood om iedereen te kunnen
helpen. Je ziet mensen die geen werk hebben, mensen die ’s morgens al dronken zijn, kinderen in
versleten kleren die hun behoefte doen langs de weg, tieners die rondhangen en niet naar school gaan,
eenzijdige voeding... Toch geloven wij dat verandering klein begint, zoals een steentje dat in het water
gegooid wordt steeds wijdere kringen achterlaat in het water. Elk gezin dat wij iets van ondersteuning
kunnen bieden is er een. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van de soepkeukens, waardoor ouders
weten dat hun kleintjes in ieder geval een maaltijd per dag krijgen. Of met de botten, waarmee
gezinnen iets extra’s aan hun maaltijd kunnen toevoegen. En soms komt er een gezin op ons pad
waarbij we een nood zien op het gebied van kleren. Een andere keer vragen we aan de onderwijzers
waarmee we werken of zij kinderen in hun klas hebben waarvan bekend is dat ze het zwaar hebben
thuis en dat ze kleren nodig hebben. Weer een andere keer gaan we naar het ziekenhuis en vragen aan
de verpleegsters of er nog kinderen zijn die kleren nodig hebben. Regelmatig ontvangen we namelijk

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!

vanuit Nederland, of soms ook van mensen hier in Namibië tweedehands kleren die we kunnen uitdelen
aan kinderen die het nodig hebben. En zo proberen we er dan voor te zorgen dat de kleren op de juiste
plaats terecht komen. Elk kind is er een. Elk steentje is er een. Wilt u ook een steentje bijdragen? Kijk
dan op onze website www.philadelphianamibia.org.

