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Projecten

Het weerfenomeen El Niño is weer volop aan de
gang en dat merken de mensen in het zuidelijk
deel van Afrika enorm! Voor het tweede jaar valt er
veel te weinig regen en de regentijd is bijna afgelopen. Het gevolg: het tweede jaar waarin weinig
geoogst kan worden DUS honger…
Daarom hebben we besloten om de noodhulp
deze keer te verhogen naar bijna twee keer zoveel.
Nog lang niet genoeg, maar we doen dan toch iets.
Ds. Chipeta uit Zambia schrijft in zijn kwartaal verantwoording:

Gelukkig komt er ook goed nieuws uit Zimbabwe
over projecten die de afgelopen tijd gestart zijn!
Tasara Ndhlovu uit Zvishavane, uit de regio Bulawayo, stuurde ons deze foto’s:

“Beneficiaries this time were thirty- five members
surrounding the community we live and members of
the church. Still it was not an easy job, very difficult to
control because others would say you have not given
us because of your own reasons. But we can’t give
each and everyone, we choose those who are supposed to get according to their vulnerability”.
(We hebben 35 kerkleden en mensen uit de buurt
geholpen. Maar het was erg moeilijk omdat we
niet iedereen iets konden geven. Mensen zeggen
dat we ze onterecht niets geven. Maar we kunnen
niet iedereen helpen, dus we hebben de meest
kwetsbare mensen iets gegeven.)

De T-shirts laten ze bedrukken waarna ze verkocht worden. Dit project, dat een moeilijke start
had vanwege problemen in de gemeente, is nu één
van de meest succesvolle geworden. In November
gestart met de verkoop van frisdrank, waaruit 80
dollar winst gemaakt werd, zijn ze hiermee verder
gegaan. Het lijkt goed te lopen, al hebben we nog
geen cijfers van hen gehad. Reden om dankbaar te
zijn, 99% (!!) van de kerkleden is werkloos. Wat een
impact kan zo’n project hebben!
In Lobengula, waar ze inmiddels de tweede ‘lichting’ kippen verkopen loopt het zo goed dat ze verwachten ruim 160 dollar winst te hebben! Dit geld
willen ze vooral gebruiken om het schoolgeld voor
weeskinderen te betalen, die daarmee - naast
onderwijs (toekomst!) - ook een maaltijd krijgen.
Dat is de gewoonte daar, een warme maaltijd
tussen de middag. We zijn zo blij dat we gekozen
hebben voor een lening voor projecten waarmee
ze zelf geld kunnen genereren om dit te doen, en
niet voor, wat eerst de vraag was, zelf schoolgeld
en andere dingen die nodig zijn, te betalen.
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Jezus horen!
De reis is erg moeilijk: enorme afstanden, slechte
wegen, hele einden lopen… “Alleen door roeping en
Ook hier in Nederland gebeurt trouwens van alles:
met jullie geestelijke en financiële hulp kan ik het
we hebben net de compostactie in Dalfsen achter
volhouden”, schrijft Mputu. Graag jullie gebed en
de rug, waarvoor de helft van de opbrengst dit keer
steun voor het werk van deze mensen!
naar WWH gaat. We hopen op een mooi bedrag
waarmee we een tent voor Luveve, Zimbabwe
kunnen financieren. De kleine kerk daar gaat deze
gebruiken als een soort buurthuis, waarin behalve
kerkdiensten ook kinderopvang, school, voorlichting over bijvoorbeeld aids enz. gegeven kan
worden.
Nogmaals: iedereen die zich hiervoor heeft ingezet
HEEL HARTELIJK BEDANKT!
Acties in Nederland

We zijn ook ontzettend blij met de opbrengst van
de collecte die op 16 januari gehouden werd bij
de opening van de week van gebed, die dit jaar
Nieuwe folder
in Hoonhorst werd gehouden. Ruim 200 euro!
We zijn best trots op onze nieuwe folder! We waren
Geweldig!
hard toe aan een nieuwe (de andere was nog van
2009), dus behoorlijk achterhaald. Hij is te bewonCongo
deren op onze website bij de Nieuwsbrieven.
Dominee Jaques Mputu uit Nhaskama, Centraal
Congo, heeft ook een classicale functie, waardoor
We willen jullie allemaal bedanken voor jullie steun
hij kerken in een grote regio dient. Dit is mogelijk
in gebed en financiën, waardoor zoveel mensen
doordat Koop en Greetje Landman hem geregeholpen zijn! Mocht het mogelijk zijn om iets meer
geld ondersteund hebben, soms met een groepje
bij te dragen omdat er echt honger heerst in Zambia
gemeenteleden van de GKv Dalfsen en WWH.
en Zimbabwe: heel graag!
Naast het draaiende houden van de molen, wat
een uitdaging op zich is, maar waardoor veel vrouHartelijke groeten,
wen en kinderen tijd hebben voor andere dingen
Wim en Gerda Holtrust,
(school!), schrijft hij over zijn bezoeken aan de
Bernhard en Annet Jonker,
kerken en kerkplanting in de wijde regio.
Robert en Melanie van der Wal.
Op een gehuurde motorfiets met chauffeur is
hij anderhalve maand onderweg geweest, naar
dorpen in dichte bosgebieden waar hij ook Pygmeeën ontmoette. Mensen zonder huizen, schamel gekleed, waarvan velen voor het eerst over
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