
‘…zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten…’ (Openbaring 3:8)

Van het bestuur
Beste lezer, voor u ligt de nieuwsbrief van het najaar van 2019 waarin het team van Philadelphia u 
bijpraat over de gebeurtenissen van de afgelopen periode. Terwijl het hier in Nederland veel regent en 
mensen wel eens mopperen op al die natte dagen, wordt er in Namibië juist gebeden om een stevige 
regenbui. Het is al een tijd lang erg droog in Namibië, waardoor oogsten mislukken. Hierdoor hebben 
veel mensen moeite om aan genoeg voedsel te komen. We willen u vragen om met de mensen in 
Namibië mee te bidden voor regen. Om de inwoners te kunnen helpen in deze tijd van droogte, 
organiseren wij in maart 2020 een benefietdiner om geld in te zamelen voor levensmiddelen. Komt u 
ook? Voor meer details kunt op terecht op onze website, www.philadelphianamibia.org. 

Namens het bestuur,  

Gertruud Homan, voorzitter. 

Nieuws uit Namibië
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over het projectonderdeel “Opleiding en ontwikkeling”, waaronder ook 
het werk met de kleuterscholen valt.  

De kleuterscholen
Er is een groepje kleuteronderwijzers in Grootfontein die opleiding hebben gekregen van de 
organisatie AMOS. Deze organisatie heeft een lesprogramma ontwikkeld en iedere onderwijzer die de 
training gedaan heeft, krijgt dit lesprogramma voor hun eigen klas. Het programma is ontwikkeld om de 
kinderen voor te bereiden op de basisschool.  

Philadelphia werkt nu al een aantal jaar met deze kleuteronderwijzers, om hen te helpen bij het 
implementeren van het programma. In het begin was de begeleiding intensiever dan nu. Op dit 
moment komen we een keer in de drie weken bij elkaar en bereiden we samen het volgende thema 
voor.  

Elke drie weken is er namelijk een ander thema, bijvoorbeeld “mijn school,” “kleuren,” “wilde dieren” en 
“het dorp.” Samen met de onderwijzers werken we dan de verschillende lessen door en kijken hoe we 
de lessen op zo’n manier kunnen aanbieden dat de kinderen het zullen onthouden. Dit geeft de 
mogelijkheid om van elkaar te leren. Ook kunnen onderwerpen besproken worden als trauma bij 
kinderen, of hoe je kunt zorgen dat ouders meer betrokken raken bij de school.  

Aan het eind van onze bijeenkomst bidden we samen voor de onderwijzers zelf, voor hun school en 
voor de kinderen waarmee ze werken. Het is mooi om te zien hoe de onderwijzers zich ontwikkelen. Zo 
was Theresia met haar kinderen bij het thema “het dorp” ook echt het dorp in gegaan, en hebben ze 
onder andere het politiebureau en verschillende winkels bezocht. Een leerzame activiteit!  
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Ook in Bushmanland, een uitgestrekt gebied ten oosten van Grootfontein, wordt het 
kleuterschoolprogramma geïmplementeerd. Omdat het moeilijk is om elke drie weken bij elkaar te 
komen, in verband met de afstand, komen deze onderwijzers drie keer per jaar een week naar 
Grootfontein. Dan bereiden we vier thema’s voor.  

Deze onderwijzers hebben met heel andere omstandigheden te maken dan de onderwijzers in het 
dorp. Wanneer er voor een kunstles bijvoorbeeld dozen nodig zijn om een olifant te maken, is dat voor 
een onderwijzer in het dorp niet al te moeilijk. Iedere ouder kan gevraagd worden om zijn kind een 
doos mee te geven. Maar in Bushmanland zijn de scholen vaak zo ver verwijderd van winkels dat dit 
moeilijk is. Soms moet er dan maar een andere oplossing bedacht worden.  De week dat de 
onderwijzers naar Grootfontein komen is altijd erg intensief, maar ook heerlijk om te doen! 

De jongens
We werken nog steeds met het groepje jongens dat niet naar school gaat. Op dinsdag leren we lezen 
en op donderdag doen we naaldwerk. De eerste etuis zijn gemaakt en zien er echt goed uit! We zijn 
begonnen met de basis, dus ze werken eerst met de hand. Tot ze een bepaald aantal dingen gemaakt 
hebben, dan introduceren we de naaimachine. Twee jongens zijn daar nu mee begonnen en zijn bezig 
om een kussensloop te maken. Ze vinden het leuk om te doen!  

Ook met het lezen vorderen we, al gaat dat bij de een sneller dan bij de ander. De uitdaging ligt onder 
andere in de taal. Ze leren nu lezen in het Afrikaans, omdat het makkelijker is en ze het beter spreken 
dan Engels. Maar ook Afrikaans is niet hun eerste taal, wat het soms toch lastig maakt. Maar we houden 
vol. Elke keer als we bij elkaar komen, krijgen ze huiswerk mee, zodat ze de andere dagen ook nog met 
lezen bezig zijn. En zo blijven ze groeien. 

GIVT-app
Sinds kort is Philadelphia aangesloten bij GIVT. GIVT is een service waardoor iedereen kan geven 
zonder ingewikkelde overschrijvingen. Door middel van de QR-code in deze nieuwsbrief en de GIVT 
app kunt u heel gemakkelijk uw gift overmaken naar stichting Philadelphia. Wilt u ook iets van uw 
rijkdom delen? Download dan de app, scan de QR-code en deel op deze manier iets van uw rijkdom 
met de mensen in Namibië.  

Elk kind is er een. Elk steentje is er een. Wilt u ook een steentje bijdragen? Kijk dan op onze website 
www.philadelphianamibia.org.

Bidden en danken

Dank God dat Hij ons voorziet 
door alle jaren heen, dat Hij 
getrouw is en dat Hij de kinderen 
waarmee we werken stuk voor stuk 
kent en liefheeft.  

Bid dat de jongens waarmee we 
werken hun hart meer en meer 
zullen openen voor Gods liefde. 
Dat ze zullen ervaren dat Hij hun 
Vader is en hen nooit alleen laat.  

We moeten al beginnen met de 
v o o r b e r e i d i n g e n v o o r d e 
jaarafsluiting van de jeugdclub. 
We bidden dat dit goed zal gaan 
en dat we veel mensen mogen 
bereiken.  

Bid dat er voldoende regen zal 
komen, zodat de droogte die 
zoveel mensen en dieren raakt tot 

een einde mag komen.   

Digitale nieuwsbrief 

Omdat wij als bestuur steeds meer 
gebruik gaan maken van digitale 
communicatiekanalen, hebben we 
besloten dat we minder frequent 
nieuwsbrieven op papier willen gaan 
versturen.  

We willen u wel graag op de hoogte 
blijven houden van het werk in 
Namibië via digitale nieuwsbrieven. 
Helpt u ons en het milieu door uw 
mailadres te sturen?  

U kunt een e-mail sturen naar 
gertruudhoman@gmail.com o.v.v. 
nieuwsbrief. U krijgt dan een aantal 
keer per jaar digitaal nieuws van 
Philadelphia Namibië in uw mailbox. 
Tevens kunt u ons natuurlijk nog 
steeds volgen op Facebook!  Alvast 
bedankt!

http://www.philadelphianamibia.org
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