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

Van het bestuur
Beste lezer, Philadelphia bestaat 15 jaar! Dat is iets om te vieren en om dankbaar voor te zijn. In deze 
speciale nieuwsbrief willen we bij dit jubileum stilstaan. Er is veel gebeurd in 15 jaar: veel 
noemenswaardige en mooie momenten, maar ook tegenslag en de moeilijke momenten. Door alles 
heen weten we dat God erbij was, Zijn trouw en liefde heeft ons nooit losgelaten. We zijn dankbaar voor 
alles wat we konden doen en zien uit naar wat nog gaat komen! 

Op 20 januari 2005, op een natte, regenachtige dag, zetten Ellen en Leoni voor het eerst voet op Camp 
Ndurukoro, de thuisbasis van Philadelphia in de Kavango regio. Zij hebben daar 7 jaar gewerkt en in 
januari 2012 is het project verhuisd naar Grootfontein. We willen u graag laten delen in activiteiten die 
de afgelopen jaren plaatsvonden, door middel van een foto-verslag.  
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In het begin van de Kavango periode was er 
nog niets,  alles moest ontwikkeld worden. 
Er was geen drinkwater en elektriciteit, 
geen huis, geen weg naar het kamp toe en 
erg weinig hulp en geld om het te 
ontwikkelen.

In de Kavango werkten we in de dorpjes Tjova en Mbapuka.
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Ook in Tjova werd een kleuterschool 
en een kindercentrum gebouwd.

In de december schoolvakanties werden jaarlijkse kinderkampen georganiseerd op het terrein van 
Philadelphia. Hier werd gewerkt aan de sociale ontwikkeling van de kinderen en konden ze heerlijk met 
elkaar spelen en lekker eten.

Een belangrijk projectonderdeel was het leren 
aanleggen van een moestuin om zodoende in 
eigen voedsel te kunnen voorzien. Zowel in de 
Kavango als in Grootfontein werd hierin aan 
oud en jong opleiding gegeven. 

In Mbapuka was geen kleuterschool en kregen kinderen les onder een boom. 
Mede daarom werd Makutotero gebouwd, een kindercentrum van waaruit 
verschillende activiteiten plaatsvonden.
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Philadelphia heeft de afgelopen jaren 
ook kunnen ondersteunen op het 
gebied van materiële hulpverlening.  
E r w e r d e n r u i m 7 5 0 . 0 0 0 
schoolmaaltijden uitgedeeld, maar 
denk ook aan kledinghulp, (voedsel) 
ondersteuning aan gezinnen en 
school materialen.

Ook op juridisch gebied werd 
opleiding gegeven in de Kavango.

In de Kavango zijn verschillende activiteiten aangepakt om fondsen te genereren voor het project. Er werden melk, eieren en groenten verkocht en er 
werd een kampeerterrein aangelegd. 

Door de jaren heen heeft Philadelphia een groot 
aantal kleuteronderwijzers opgeleid en geholpen om 
een kleuterschool te starten. In Grootfontein is ook 
begonnen met groepen voor straatkinderen, waarin 
verschillende vaardigheden aangeleerd werden.
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In Grootfontein is 
b e g o n n e n m e t 
b i j b e l c l u b s v o o r 
v e r s c h i l l e n d e 
leeft i jdsgroepen. 
Ook mochten we 
w e ke l i j k s o p d e 
kinderafdeling van 
h e t z i e k e n h u i s 
vertellen over Jezus. 

De jaarlijks terugkerende dekenactie, georganiseerd door 
Philadelphia was ieder jaar een groot succes! In de afgelopen 15 
jaar werden er ruim 2500 dekens uitgedeeld! 
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Door de jaren heen zijn er vrijwilligers geweest die 
Philadelphia ondersteund hebben in het werk. 
Zowel voor lange als korte termijn kwamen 
internationale vrijwilligers. Ook lokaal werden 
vrijwilligers opgeleid.  

Hulp kwam van alle kanten, uit Nederland, 
Australië, Amerika, en Namibië. Uit Nederland 
kwam een container vol met hulpgoederen, 
zoals kleren en speelgoed. Het bestuur van 
Philadelphia Nederland bracht geld bij elkaar 
om het project tot uitvoer te brengen en oud-
vrijwilligers stuurden regelmatig tweedehands 
kinderkleding. Uit Namibië kwam vooral 
voedselhulp, met name van Nutrifood in 
Windhoek.   
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Dank u wel!
Wij willen graag alle donateurs en vrijwilligers die ons de afgelopen 15 jaar ondersteund hebben, hartelijk bedanken. Dit gaf ons de 
mogelijkheid om duizenden kinderen te bereiken. In het bijzonder willen we alle bestuursleden die de afgelopen jaren deel waren van 
het bestuur van stichting Philadelphia Nederland bedanken. Ze hebben ons op vele manieren ondersteund met hun inzet, betrokkenheid 
en enthousiasme.   

Er waren door de jaren heen vele uitdagingen en zegeningen. Uitdagingen die we 
tegenkwamen waren bijvoorbeeld eindeloze vergaderingen, wachten op mensen die 
niet komen, taal barrières, malaria en overstromingen. Maar door alles heen waren er 
ook vele zegeningen. Zo heeft God altijd voorzien in financiële en materiële donaties, 
heeft ons altijd beschermd en tijden gegeven van genieten en vreugde.  

En dan hebben we nog niet eens 
iets laten zien over de sport en spel 
middagen, het Kukuyuva verf 
p r o j e c t , d e k l a m b o e s d i e 
uitgedeeld zijn, de brillenacties, de 
r u i l h a n d e l , d e s o c i a l e 
ondersteuningsgroepen en noem 
maar op. 
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