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

Belangrijke brief
Beste sponsors, donateurs, vrienden, familie en iedereen die ons als stichting de 
afgelopen 17 jaar een warm hart toegedragen heeft. Deze keer een bijzondere brief! 
Hartelijk dank dat u deze brief met aandacht leest.  

In deze brief willen we u op de hoogte stellen van veranderingen die gaan 
plaatsvinden voor Philadelphia in de komende tijd. 

Veranderingen
In 2005 vertrokken Ellen en Leoni naar de Kavango regio in Namibië en begon het 
werk van  de “Philadelphia Foundation for Orphans”. 

Kort daarna werd in Nederland de “Stichting Philadelphia Namibië” opgericht, met als 
doel om als zusterorganisatie fondsen te werven en zo het werk in Namibië mogelijk te 
maken. Zonder al het harde werk van de Nederlandse zusterstichting en alle steun uit 
Nederland zou het werk in Namibië een heel stuk moeilijker geweest zijn. 

In Namibië zelf was fondswerving namelijk erg lastig. Het werk van de Philadelphia 
Foundation begon in het noorden van Namibië, in de Kavango. Er was geen 
elektriciteit, telefoon of mobiel netwerk, dus sponsors zoeken via het gebruik van 
computers en telefoons was vrijwel onmogelijk. Ook was de Foundation nog niet 
bekend omdat ze nieuw was. Inmiddels is dit helemaal veranderd. 

Na 17 jaar is Philadelphia een bekende naam geworden in vele kringen, zijn internet en 
digitale media niet meer weg te denken en kan fondswerving op vele manieren 
gedaan worden. 

Er is daarom besloten dat de fondswerving voortaan vanuit Namibië gedaan zal 
worden en de Nederlandse Stichting per 1 oktober 2022 zal stoppen met haar werk. 

Foundation for Orphans in Distress Namibië
Met het werk in Namibië gaat het goed. Vele kinderen die het moeilijk hebben en ook 
hun gezinnen en gemeenschappen worden op dagelijkse basis geholpen. Dat is ook 
dringend nodig. Als gevolg van alle ontwikkelingen in de wereld de afgelopen paar 
jaar is de nood erg hoog. Alles lijkt met de dag duurder te worden, werkeloosheid is 
toegenomen en daarmee het gebrek aan voedsel en andere materiële dingen in veel 
gezinnen ook. 

Toch, door Gods onmisbare zegen op ons werk en uw steun, konden wij als 
Philadelphia Foundation nieuwe soepkeukens beginnen en kunnen we meer 
gevarieerd en gezonder eten aan vele kinderen geven, ondanks het feit dat alles 
zoveel duurder is. We willen u dan ook vragen om ons te blijven steunen! Hoe dat 
mogelijk is zullen we nu uitleggen. 
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Financiële steun
We zijn heel dankbaar voor uw financiële steun de afgelopen jaren en willen u vragen ons 
ook nu verder te blijven steunen. Omdat de Nederlandse bankrekening afgesloten zal 
worden, is die procedure nu anders. U kunt vanuit Nederland direct naar onze Foundation 
in Namibië geld overmaken. In de kolom aan de zijkant van deze brief staan de gegevens 
hiervoor.  

Digitale nieuwsbrief
We willen u graag op hoogte houden van alles wat er bij de Foundation in Namibië  
gebeurt. U kunt hierover blijven lezen op onze website : www.philadelphianamibia.org, of 
op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/philadelphianamibia/ 

Ook zullen we regelmatig een digitale nieuwsbrief versturen. Als u deze wilt ontvangen, 
wilt u ons dan een email sturen? Dat kan naar info@philadelphianamibia.org 

Gebed
Als laatste maar zeker niet minste willen wij u vragen te blijven bidden voor ons werk. 
Zonder Gods zegen kunnen wij niets doen. Wilt u bidden dat de veranderingen die nu 
gemaakt worden, gezegend zullen zijn en dat de harten van onze ondersteuners geopend 
zullen blijven? Wilt u ook bidden voor kracht en gezondheid van het team in Namibië?  

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun! 

Philadelphia team Namibië, 

Ellen, Lisette en Leoni
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