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“Dear friends in the Lord, Thanks so much for
the help and support we receive from you. It
real helps me personal and the congregation I
am servicing. Through your help people in the
congregation and the comminuty have experienced the true love and care or providence
of our God. It makes me preach things which
are practical to them.” aldus een dankbare
dominee Kingstar.
De Goede doelen dag in Dalfsen van 15
september ligt alweer even achter ons. Wat
een inzet en organisatie, niet alleen van de
mensen van de vier goede doelen, waar de
opbrengst voor was. Juist ook al die anderen
die mee hebben geholpen, een uurtje koffie
schenken, een poosje een stand bemannen,
eten klaarmaken, taarten bakken en nog veel
meer. Het was supergezellig en de opbrengst
mag er zijn: ruim duizend euro per goed doel!

Voor het kippenproject moet er op de markt een
hok gehuurd worden, waar de kippen gehouden
kunnen worden. Dit was geregeld, maar iemand
anders heeft dit hok voor hun neus weggekaapt.
Ze zijn nu aan het onderhandelen over een ander
onderkomen voor de kippen. We wachten met
spanning af!
Vanuit Zimbabwe, Bulawayo, kwam de vraag
of we nog een laatste keer financieel kunnen
steunen zodat het toiletgebouw bij de kerk af
gemaakt kan worden. Verder stond er in hetzelfde
mailtje dat de projecten, die we verleden jaar
hebben helpen opstarten d.m.v. een lening, nog
steeds draaien en dat de families zichzelf kunnen
onderhouden. En families zijn daar erg groot:
niet alleen het gezin, ook de wederzijdse ouders,
broers en zussen en hun kinderen horen daarbij.
We bidden of God deze projecten (kippenfokkerij
en zuivelhandel) wil zegenen.
Ds. Kingstar Chipata uit Zimbabwe, die overgeplaatst is van Bulawayo naar Chinhoyi, schrijft dat
er in zijn nieuwe gemeente het meest behoefte
is aan een waterput. Sinds juni komt er al geen
water meer uit de kraan. Het is een droog gebied
waar weinig water voorhanden is. Hiervoor
hebben we nog niet voldoende geld, maar we
werden pas benaderd door basisschool ‘De
Uitleg’ in Dalfsen. Zij doen elk jaar rond dankdag
een project voor een goed doel en wilden deze
keer WWH steunen. We zijn hier erg blij mee en
zijn druk bezig om plannen te maken. We hopen
zo een stap in de goede richting te kunnen zetten
naar de waterpomp!

Wij hebben ds. Rodwell Chipeta in Zambia
hierdoor groen licht kunnen geven om een
kippenfokbedrijfje op te starten. Dit gebeurt
door een groepje mensen uit zijn gemeente,
die hierdoor de mogelijkheid krijgen om
zichzelf te kunnen bedruipen. Als het bedrijf
winst oplevert, zullen ze geld terug gaan
betalen, waardoor anderen, die ook dolgraag
een bedrijfje willen starten, ook die kans
krijgen.

Verder zijn we erg trots op onze nieuwe website!
Hebt u al even gekeken?
We willen iedereen die zijn of haar steentje
bijdraagt aan WWH uit de grond van ons hart
bedanken!
Wim en Gerda, Robert en Melanie, Bernhard en
Annet.
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