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De kerstdagen achter de rug en gestart
met een nieuw jaar. Een mooi moment om
even terug te kijken op het afgelopen jaar.
Nog steeds ondersteunt WWH de CCAPkerken in Bulawayo, Zimbabwe, en in Ndola,
Zambia, elke maand met geld zodat er eten
gekocht kan worden dat door de predikanten in
overleg met hun kerkenraad wordt uitgedeeld
aan arme gemeenteleden. De dankbaarheid
is nog steeds elke keer heel groot voor de
steun die dankzij jullie kan worden gegeven.
Bij ieder contact horen we dat en dat
willen we ook graag aan jullie doorgeven.
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Het afgelopen jaar zijn we ook bezig geweest
om zo mogelijk nieuwe projecten op te
starten, waarbij mensen met een renteloze
lening een klein bedrijfje op kunnen starten en
zo in hun eigen onderhoud kunnen voorzien
en anderen weer verder kunnen helpen.
Soms duurt het lang voordat iets van
de grond komt, zonder dat we enig idee
hebben waar dit nu aan ligt. Soms gaan de
dingen verrassend snel. Een voorbeeld:
Ds. Chipeta in Zambia is afgelopen jaar in
december verhuist naar Ndola. Hij moest
daar eerst de gemeente leren kennen om
goed te kunnen bekijken wat de nood en wat
de mogelijkheden waren. In mei stuurde hij
ons een lijst met projecten die mensen in
Ndola graag op willen starten. Hier hebben
zich bijvoorbeeld ook een aantal vrouwen
verenigd om samen een bedrijfje te beginnen.
Net als in Zimbabwe hebben we ook hier
gevraagd om een commissie die zal bepalen
wie in aanmerking komt voor een project en
hoe en wanneer er terugbetaald zal worden.
Binnen twee maanden kregen we de namen
door van de mensen die de commissie vormen
en het Memorandum of Understanding, een
soort samenwerkingsovereenkomst was ook
binnen die termijn ondertekend en wel weer
terug. Echt verrassend snel. Maar dan gaat
het plotsklaps een stuk langzamer bij de
uitvoering. Je merkt dan ook sterk de cultuurverschillen tussen Afrika en Nederland.
Maar ook de moderne mogelijkheden die wij
kennen zijn daar niet aanwezig. Want het is
nogal moeilijk om bijvoorbeeld een extra
bankrekening op naam van de kerk te openen.
Daarvoor moeten twee à drie personen naar
Lusaka afreizen (een lange en dure reis) om bij
het landelijke kantoor van de CCAP, een soort
bewijs te halen dat de bank het in orde kan
maken. Dergelijke toestanden kunnen wij ons
niet voorstellen, maar ze zijn werkelijkheid in
Afrika. Maar ook al gaat het soms langzaam,
vooruitgang wordt er zeker geboekt.
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In Zimbabwe is het so wie so moeilijk om
in contact te komen, zowel per mail als per
telefoon. Dat ligt aan de stroomvoorziening
daar en het vaak ontbreken van email (er zijn
maar weinig computers). Maar afgelopen
week kregen we het bericht vanuit Bulawayo
dat ds. Kingstar Chipata onlangs hertrouwd
is. Zijn vrouw overleed anderhalf jaar geleden
onverwachts aan de gevolgen van malaria.
Zijn oudste dochter Blessing in afgelopen
juli ook getrouwd en vertrokken. Bovendien
wordt hij nog deze maand overgeplaatst naar
een landelijk gebied 125 km. van Harare,
waar hij verschillende kleine gemeenten
zal dienen. Drukke tijden dus, ook daar!
Van de commissie die in Bulawayo de
projecten beheert zullen we binnenkort te
horen krijgen hoe de projecten draaien en
wie er in aanmerking komt ook een bedrijfje
op te starten. Daarbij zal ook gerapporteerd
worden over het toiletgebouw. We weten dat
het nog niet helemaal klaar is, maar voordat
we misschien nog iets bij kunnen dragen aan
de bouw moet daar eerst overzicht van komen.
Dezer dagen stuurden we de kerken ook een
kerstgift. We zijn blij dat we hen daardoor de
mogelijkheid geven om nog meer te genieten
van deze dagen. Want ook onze Afrikaanse
broeders en zusters vieren het feest van
de geboorte van Jezus volop. Met het geld
dat ze ontvangen houden ze een gezamenlijke maaltijd en delen daarnaast ook nog
uit aan de allerarmsten in hun omgeving.
We hebben besloten om ook een kerstgift
te sturen naar Harare om deze gemeente
te laten weten dat we ze niet vergeten zijn.
Binnenkort gaat onze nieuwe website online.
Deze is low budget ontwikkeld door studenten
van Deltion College, die ook de huisstijl ietsje
hebben aangepast. We zijn hier heel blij mee,
omdat de nieuwe website meer mogelijkheden
geeft. Ook kunnen bedrijven die ons sponsoren
hun logo op de nieuwe website laten plaatsen.
Wie hier belangstelling voor heeft kan contact
opnemen met Melanie van der Wal (431450)
of even mailen naar info@wijwillenhelpen.nl.
Een jaar is weer achter de rug. Met ups en
downs, maar toch met gestage vooruitgang.
We willen jullie HEEL HARTELIJK BEDANKEN
voor jullie support het afgelopen jaar en
we willen jullie dringend vragen voor onze
broeders en zusters in Afrika te bidden!
Hartelijke groeten van Wim en Gerda
Holtrust, Robert en Melanie van der
Wal en Bernhard en Annet Jonker.
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