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Hallo allemaal,
Wat zijn we blij dat jullie allemaal zo
trouw blijven geven! Ondanks dat jullie misschien maar weinig horen van
ons. Maar één ding mag duidelijk zijn:
zonder jullie steun kunnen we het niet.
Dus nogmaals hartelijk dank!
Inmiddels is er alweer het één en
ander gebeurd.
De situatie in Zimbabwe is onveranderd slecht. Met het geld dat we sturen
wordt voornamelijk eten gekocht en
door de kerken uitgedeeld aan de
allerarmsten, zowel binnen als buiten
de kerk. Wie iets krijgt (ook in Zambia)
wordt in alle drie gevallen besloten
door de kerkenraden daar ter plaatse.
Zij bekijken wie er het meest in aanmerking komt voor voedsel.
Elke keer is de dankbaarheid groot.
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Omdat Kingstar Chipata in Bulawayo,
Zimbabwe, heel veel mensen helpt
door voedsel in Botswana te kopen
en het daarna transporteert naar Bulawayo, hebben wij hem gevraagd of
hij met meer geld nog meer mensen
kan helpen. En in hoeverre kan hij dat
aan, want hij is iedere keer wel een
paar dagen onderweg. En hoe gevaarlijk is het, om al dat eten in de trein te
zetten? Soms neemt hij wel 180 kg
mee in de trein met hulp van gemeenteleden. Komen mensen dan niet in de
verleiding om die trein te bestormen?
Hij gaf aan dat hij wel meer kon doen,
maar wel in gedeeltes. Daarom hebben wij hem het derde kwartaal meer
geld gestuurd, zodat hij nog meer uit
kan delen.
Rodwell Chipeta in Zambia was ook
erg blij met het extra geld dat hij
gekregen had om verder te gaan met
de bouw van de pastorie/kerkelijk
centrum. Maar nu is het geld op en ligt
de bouw weer stil.

W ij willen helpen
... omdat we zoveel hebben!

Zo gaat dat in Afrika. Men begint,
ondanks dat de begroting niet rond is.
Het geld dat hij per kwartaal krijgt wordt
besteed aan schoolgeld voor weeskinderen en aan voedsel dat uitgedeeld
wordt. Net als bij Bigboy Kathumba in
Harare en bij Kingstar Chipata in
Bulawayo wordt geprobeerd om de
kring van mensen die we kunnen
helpen, te vergroten.
Onlangs werden we benaderd door
de actiecommissie van ‘Het Kruispunt’ in Dalfsen met de vraag of met
de opbrengst van de acties die dit
seizoen gehouden worden in Afrika
iets gedaan kan worden. Samen met
de actiecommissie is besloten dat met
de opbrengst het toiletgebouw bij de
kerk in Bulawayo verder bekostigd zal
worden. Dit gaat ons budget ver te
boven, wij konden alleen een aanzet geven. Nu kan de gemeente daar
toch verder. We weten zeker dat ze er
geweldig blij mee zijn. Zie ook
www.wijwillenhelpen.nl.

Deze drie mannen doen enorm veel
goeds met de financiële steun die
ze krijgen en ze zijn elke keer dat er
contact is, zo ontzettend dankbaar.
Steeds brengen ze ook de dank over
van de mensen die via hen ondersteund worden. Graag geven we die
dank door aan jullie, met de vraag of
jullie hen in jullie gebeden op willen
dragen aan God.
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