Hoe is het allemaal begonnen?
Rond dankdag 2012 hebben kinderen van ‘de Uitleg’ flesjes water verkocht voor een
put bij de kerk in Chinhoyi, Zimbabwe. Het geld dat deze actie opleverde, samen met
de opbrengst van de dankdagcollecte, een gedeelte van de opbrengst van de Goededoelendag en een aantal forse giften was uiteindelijk genoeg om de put aan te
leggen.

Nadat een aantal mogelijkheden zijn
afgewogen en een paar offertes
opgevraagd, kan het boren van de put
beginnen.
Groot materieel staat klaar.

Uiteindelijk moet het gat 70 meter diep
worden voordat er voldoende schoon water
is. Dat is wel een (financiële) tegenvaller
omdat men had gehoopt 40 meter te
moeten boren.
De volgende dag is de elektrische pomp
aangelegd en komt er water naar boven.
Het is dan 23 februari 2013.

Het water wordt direct geproefd en emmers worden gevuld! Meteen was er bericht:
‘”When people saw water coming out yesterday there was singing and dancing.”
Het was dus meteen feest, er werd gezongen en gedanst toen er water was!

Het nieuws gaat snel rond en iedereen
komt met emmers en jerrycans. Er
wordt nog een kraan gemaakt met iets
verderop een betonnen vloertje waarop
een constructie gezet wordt waar een
tank van 5000 liter op kan staan.
Dit is nodig omdat de elektriciteit nog
weleens uitvalt. De tank heeft dan nog
voorraad zodat er wel water getapt kan
worden.

Dear brothers and sisters in Dalfsen,
Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. We will never stop thanking you
for the major project of borehole. People in the community asked me to send their
sincere appreciation to the project of water. Each one in the line is patiently waiting for
his / her turn to get water from the tap. Thanks to you in Dalfsen. You are so loving and
caring.
The whole community and the congregation even the Synod are all grateful for this
major project. May our loving God bless you for this great gift to Chinhoyi congregation.
You are very special to us. We find no suitable words to express our gratitude to Dalfsen
Netherlands. We know that is has happened because of the love and care of God
through you.
Greetings from Kingstar and Chinhoyi congregation

Op DV 25 mei wordt de put
officieel geopend en wordt het
50-jarig bestaan van de kerk in
Chinhoyi gevierd.
Wim, Thijs en Koen Holtrust en
Annet Jonker gaan hier naar toe.

Ook u bent die dag welkom
in Zimbabwe!

Iedereen hoort dat er een put is en al gauw
staan er lange rijen mensen te wachten
totdat ze aan de beurt zijn.







U kunt echter ook helpen onze reis tot een succes te maken door ons te sponsoren. Dit
kan door goederen en/of door een gift. Er is daar behoefte aan baby- en (dunne)
kinderkleding, toiletartikelen (zeep, tandpasta, tandenborstels, maandverband),
schoolspulletjes zoals schriften, potloden, kleurpotloden, kleurboeken, gum,
puntenslijpers, klein speelgoed zoals poppen, autootjes en platenboekjes voor de
kleuterschool. Ook zijn we blij met de knijpkatten en verbandtrommels van de Action.
Dus als je iets mee wilt geven: het kan bij ons gebracht worden! (tot 20 mei)
Omdat de helft van de gemeenteleden geen bijbel hebben zijn we op zoek naar Engelse
bijbels (The New International Version) en willen we graag geld voor bijbels in hun eigen
taal, het Shona. De kosten voor een bijbel in het Shona liggen zo rond de €15,- per stuk.
Verder zijn we van plan om te kijken of we kunnen starten met het ‘Zaden voor voedsel’
programma, waarbij mensen in Nederland zaadjes van paprika’s, meloenen, aubergines
en nog veel meer groente en fruit sparen zodat mensen in ontwikkelingslanden alleen
nog eenmalig maar goede grond hoeven te kopen. De teelt kan in emmers, stevige
boodschappentassen, rijst- of cementzakken, kortom wat er maar voorhanden is. We
hopen dat we in mei zelf daar aan de slag kunnen om ‘containers’ te vullen! Heb je nog
zaad over van je groentetuin of wil je ook zaadjes sparen, kijk even op onze website:
www.wijwillenhelpen.nl. Daar staat precies hoe en wat de bedoeling is.
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