INFORMATIE

. . . . . wat doe jij?

Wij willen helpen,
omdat we zoveel hebben !
Wij willen helpen, omdat we zoveel hebben.
Dat is ons motto.
Er is zoveel ellende en armoe in de wereld en wij
zijn zo rijk en hebben een goede woning en kleren.
Wij hebben elke dag volop eten en drinken, we
hebben toegang tot goede medische voorzieningen en goed onderwijs. Dan mogen we toch
niet stil blijven zitten als ons gevraagd wordt te
helpen?! Zo is het begonnen in 2008 en zo willen
we verder. We realiseren ons dat we natuurlijk
niet alle armoede en andere problemen op
kunnen lossen. We beperken onze hulp voorlopig
tot de mensen in Zimbabwe en Zambia. Deze
mensen hebben wij leren kennen en zij hebben
ons gevraagd om hen te helpen omdat ze in nood
zitten. En zij niet alleen, de meeste mensen om
hen heen ook. Zij delen uit van wat ze krijgen,
geven soms alles weg. Daarmee laten ze in hun
omgeving Christus liefde zien.
Dat is ook onze drijfveer. Wij willen delen en geven
omdat we zoveel gekregen hebben! Helpt u mee?

Zimbabwe
Ds. Kingstar Chipata
Predikant Kingstar en Ruth Chipata wonen en
werken in Chinhoyi, Zimbabwe en de dertien
Prayer Points die bij hun regio van ruim 100 km2
horen. Tachtig procent van de mensen is werkloos,

doordat de industrie niet meer functioneert, de
mijnen gesloten zijn en boerderijen opgeheven.
Kortom, de meeste mensen hebben geen
inkomen. Veel mannen verlaten het land in de
hoop in het buitenland werk te vinden. Vaak horen
de achtergebleven vrouwen en kinderen niets
meer van hen. Met de steun die ze maandelijks
vanuit Nederland krijgen worden zowel
de gemeentes als de omgeving waarin de
gemeenteleden wonen geholpen.
In mei 2013 werd in Chinhoyi de waterput
geopend die mede met steun vanuit Nederland
gerealiseerd kon worden: de hele omgeving heeft
nu de beschikking over schoon drinkwater.

Zambia
Ds. Rodwell Chipeta
In Ndola, Zambia woont en werkt ds. Rodwell
Chipeta met zijn vrouw Tandiwe. Naast de kerk
en het Prayer Point in Ndola, vallen ook de Prayer
Points in de omgeving onder hun zorg. Geld voor
vervoer is er vaak niet, dus de predikant kan maar
af en toe de gemeenteleden die ver weg wonen
bezoeken.

Ook hier heerst de armoede en van het geld dat
maandelijks vanuit Nederland komt worden veel
mensen geholpen in hun eerste levensbehoeften.
De gemeente in Ndola is zelf begonnen met de
bouw van een toiletvoorziening bij de kerk. Wij
steunen dit initiatief ook financieel.
In het gebied rond een van de Prayer Houses,
waar de bevolking zo mogelijk nog armer is,
is begonnen met het maken van stenen om
een schooltje te bouwen, zodat de ongeveer
300 kinderen naar school kunnen. Er is geen
gezondheidszorg.

Projecten:
Naast de structurele hulp voor eerste
levensbehoeften en onderwijs, hebben we
de volgende projecten kunnen starten in
Zimbabwe, Zambia en Congo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bouw toiletgebouw
ondersteuning bouw pastorie
ondersteuning bouw school
aanleg waterput
bouw graanmolen
diverse kippenprojecten
diverse geitenprojecten
kleinschalig zuivelbedrijf
kledingatelier
visdrogerij
vishandel
groentetuin
landbouwproject (mais)

eerste 5 projecten zijn afgerond, de rest zijn lopende projecten.
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