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Vanuit Congo is er weinig nieuws te melden en
dat is een goede zaak: de molen draait en neemt
vrouwen en kinderen heel veel werk uit handen.
Kinderen kunnen naar school en vrouwen hebben tijd om het huishouden te doen en anderen
te helpen.
In Zimbabwe gaat alles ook zo z’n gangetje. We
hebben nog regelmatig contact en we merken
dat het echt anders is nu we daar geweest zijn.
Sommige mensen ken je en het is fijn om te
horen dat het goed met ze gaat. Onlangs kregen
we een verzoek om een weduwe, die ruim in
de tachtig is, te helpen. Haar tien kinderen zijn
overleden, ze heeft geen geld en ze heeft nieuwe
kleren en voedsel nodig. Hoe ga je daarmee om?
We proberen uit te zoeken of ze van het geld
dat we regelmatig sturen geholpen kan worden.
Maar ook dat geld is een druppel op een gloeiende plaat. En als we deze vrouw helpen door geld
te sturen, trekt dat dan de verhoudingen niet
scheef? Welke verwachtingen hebben andere
kerkleden dan van ons? Zomaar wat vragen waar
we ons mee bezig houden.
Zoals elk jaar hebben we ook in 2013 met kerst
een kerstgift gestuurd, zodat veel mensen daar
ook een fijne kerst hebben. Kleding en voedsel is
uitgedeeld.

Na ons bezoek hebben we elk prayerhouse 100
euro gestuurd, die ze naar eigen inzicht mogen
besteden. In Chiwiti hebben ze cement gekocht
zodat ze de kerk, die afgelopen is afgebrand,
kunnen herbouwen (ze bikken de stenen van de
oude kerk af en maken ze schoon voor hergebruik).
Een citaat uit een mailtje van Kingstar Chipata:
I would like to inform you that we managed to visit five more Prayer Houses and distributed their
gifts. Here are the Prayer Houses that received
the gift of $100 each:Banket
They said will submitted an
application for the Church stand.
Sutton Mine They said will make benches
and repair the door.
Mutorashanga They are going to start making
the toilet
Muriel Mine They are going to repair the roof
of their church building
Mhangura
They are making benches for
the church
They are all glad to receive such precious gifts
which they never expected. We find no suitable
words to express our gratitude. Thanks so much
for the gifts.

In Ndola, Zambia, gaat het nog niet zo heel erg
hard met de bouw van het toiletgebouw. De
afspraak die we hebben proberen te maken van
vijftig procent van ons en vijftig procent financiering van mensen daar, blijkt erg moeilijk. Het is
(sinds november) regentijd, een veel mensen van
de gemeente zijn naar het platteland, waar ze
akkertjes hebben en van alles verbouwen.
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In maart/april komen ze weer terug naar de stad.
De hoop is dat ze dan in staat zijn om wat geld
te geven voor het toiletgebouw of activiteiten te
ontplooien die geld in het laatje brengen. We zijn
benieuwd hoe het zal gaan.
Omdat communiceren via de telefoon en soms
de email lastig blijft, wordt een persoonlijke
ontmoeting (sinds 2007 niet meer gehad) steeds
noodzakelijker. Daarom maken we plannen om
naar Ndola af te reizen. Hier zal gekeken moeten

worden wat de mogelijkheden zijn om mensen
met kleine leningen te helpen, zodat ze in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien en anderen
kunnen helpen. Ook zal gekeken worden naar de
mogelijkheden om een schooltje op te zetten in
de gemeente waar mevrouw Chipeta werkt.
Ruim 300 kinderen daar hebben niet de kans om
naar school te gaan. Omdat we van enkele sponsors een groter geldbedrag hebben gekregen,
kunnen we dit misschien helpen mogelijk te maken. We gaan niet zelf, maar zijn in overleg met
twee vrijwilligers die als afvaardiging van WWH
voor een paar weken naar Ndola willen gaan en
dat dan willen combineren met hun vakantie in
Zambia.

84 jaar, haar man en 10 kinderen overleden. Geen
hulp of pensioen . Dan kun je toch niet stil blijven
zitten? Ons bekruipt dan direct de gedachte:
Wij Willen Helpen!

Uw gebed en steun blijven nodig!
Help ons helpen!
Hartelijke groet,

Het is fijn om te zien en te horen hoe blij mensen
Robert en Melanie van der Wal,
zijn met de hulp die we ook namens jullie kunnen
Wim en Gerda Holtrust,
bieden.
Bernhard en Annet Jonker.
Het is soms ook taai om door te blijven gaan als
je niet ziet gebeuren wat je graag zou willen zien.
Het blijft zoeken en proberen, al zijn we ervan
overtuigd dat het geld goed besteed wordt.
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