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Veel nieuwe dingen
Hoi hoi! Wij hopen dat het goed met jullie gaat.
In Nederland is het inmiddels zomer, en bij ons
Ken n e
Gerlin datSh en
is de winter begonnen. Dat is goed te merken,
hipipa
want de ochtenden, avonden en nachten zijn
behoorlijk koud. Lange leve warme kleren en
Reho
both
kleedjes die ons warm houden! Op dit moment zitten wij in een fase
, Na
mibi
van veel nieuwe dingen. We zijn echt zo dankbaar voor hoe alles gaat.
ë
Het proces om de organisatie te registeren is in gang gezet, de programma’s
die we doen lopen goed, de kinderen genieten ervan en met ons persoonlijk gaat het
ook goed. Ik, Gerlinda, voel me super en ook de baby groeit goed. De tijd gaat snel. We komen al
bijna naar Nederland voor het verlof. Nog even, en dan hopen we onze zoon te ontmoeten. Daar zien
we enorm naar uit, maar natuurlijk zien we er ook naar uit om jullie weer te ontmoeten.

Het starten van de organisatie

Zoals je weet zijn wij bezig om een organisatie te starten
in Rehoboth die erop gefocust is om de allerarmsten te
helpen. Zowel emotioneel, praktisch als Geestelijk. De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het schrijven
van de constitutie, het invullen van registratieformulieren
en het vinden van bestuursleden. De naam houden we
nog eventjes stil, maar we kunnen zeggen dat het proces
in volle gang is. We zijn heel dankbaar voor 5 geweldige
mensen die samen met ons het bestuur zullen vormen.
Allemaal hebben we onze kwaliteiten en kennis die
zullen helpen om de organisatie op een goede manier
te leiden. Al het papierwerk is inmiddels ingeleverd bij
de social worker. Nu is het afwachten tot we iets horen.
Dit kan een behoorlijke tijd duren, maar dat geeft niet.
Ondertussen gaan wij gewoon lekker door met het
helpen van de kinderen doormiddel van de verschillende programma’s. We doen dit nog steeds in ons huis.
Onze organisatie zal op zichzelf geregistreerd worden,
maar we zullen vallen onder Jeugd Met Een opdracht.
Wij vinden dit belangrijk om zo ook Geestelijke dekking
te hebben. Afgelopen maand heeft JmeO ons oﬃcieel
uitgezegend tijdens een jaarlijkse conferentie.

De programma’s

Op dit moment is onze grootste focus op de naschoolse
programma’s. Dit zijn de kinderen die er echt alleen voor
staan, en daarom de hulp het hardst nodig hebben. De
ouders van deze kinderen zijn afwezig. Sommigen van-

wege overlijden maar anderen omdat ze hun kind(eren)
achtergelaten hebben of verslaafd zijn aan de alcohol en
daardoor niet de zorg op zich nemen. Helaas is dit een
groot probleem in Rehoboth.
We hebben op dit moment 3 verschillende programma’s
in de middag. Op maandag en woensdag helpen we 14
jonge kinderen die in graad 1-4 zitten. Op dinsdag en
donderdag komen er 14 kinderen die allemaal in graad
5 of hoger zitten. Als de school uit is komen ze rechtstreeks naar ons toe. We helpen ze met hun huiswerk,
en daarna kunnen ze spelen totdat we gaan eten. Na het
eten lezen we samen uit de Bijbel en praten we hierover
na. Vervolgens bieden we verschillende activiteiten aan
zoals creativiteit, spelletjes, lezen of rekenen. De oudere
kinderen hebben ook boogschieten. School is voor de
meeste van hen heel moeilijk, en het is geweldig om te
zien hoe ze genieten van praktische dingen, waar ze vaak
beter in zijn.

Een belangrijke focus ligt bij beide groepen op gebed. We
vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zelf met
God te praten en Hem te leren kennen als hun Vader.
In het begin konden ze alleen de standaard gebeden
bidden als ‘het onze Vader’. Inmiddels hebben ze geleerd
dat je ook je eigen dingen tegen God mag zeggen, en
bidden ze ook voor elkaar. Het is mooi om te zien hoe de
kinderen Geestelijk groeien, hoe jong ze ook zijn.
Op vrijdag hebben we onze kindermiddag. Dit is een
combinatie van beide groepen met een aantal extra kinderen. Het huis is dan best vol met ongeveer 30 kids! Bij
binnenkomst kunnen de kinderen spelen totdat we gaan

Op verlof naar Nederland

eten. Na het eten zingen we samen en lezen we een
verhaal uit de Bijbel. Vervolgens gaan de kinderen in 3
verschillende groepen uiteen voor creativiteit, spelletjes
of een ﬁlm.

We zijn heel blij dat we voor de
bevalling naar Nederland kunnen komen. Ik kom op 23 juli
aan in Nederland en Kenneth
komt op 8 augustus. Ons kindje
wordt verwacht op 27 augustus.
We zullen samen tot 22 oktober
in Nederland blijven. We vinden
het ﬁjn om op deze manier
rustig te kunnen wennen aan
het leven met een kindje. In Rehoboth zou dit toch lastiger zijn
omdat alle programma’s in en
rondom ons huis plaats vinden.

Naast deze middagprogramma’s hebben we een programma in de ochtend voor kinderen die niet meer naar
school gaan, maar nog wel terug kunnen. We denken
samen na over mogelijkheden voor hun toekomst en
daarnaast zijn we praktisch bezig met boogschieten en

Maria & So-Ann

soms spelletjes.
Één avond in de week komt Kenneth met een groep
jongens bij elkaar voor Bijbelstudie en ik doe hetzelfde
met een groep meiden. Het is prachtig om te zien hoe
hongerig de tieners zijn om meer van God te weten en
Hem te leren kennen.

God voorziet

Wat voor ons zo bijzonder is, is om te merken op wat
voor bijzondere manieren God elke keer weer voorziet.
Manieren waar wij nooit aan gedacht hadden. Mensen
komen met eigen initiatieven om de kinderen te helpen. God zegent het werk dat wij doen en we ervaren
daardoor echt dat we dit werk niet alleen kunnen en
hoeven doen. Vanaf dat wij terug zijn tot nu hebben wij
de kinderen elke dag een warme maaltijd, een appel en
drinken kunnen geven. We konden de kinderen voorzien
van warme kleren, toiletspullen, schoolkleding en de
schoolmaterialen die ze nodig hebben. En ook hebben
we de materialen kunnen aanschaﬀen die nodig zijn om
de programma’s aan te bieden. Het is Gods project, en
Hij voorziet. Wij zijn enorm dankbaar!

Natuurlijk zullen de programma’s met de kinderen
gewoon doorgaan. We hebben twee geweldige jonge
dames die gedurende deze periode in ons huis zullen
wonen en met de kinderen zullen werken. Maria helpt al
vanaf eind mei mee. Ze heeft passie voor kinderen en is
ontzettend goed in het werken met hen. Inmiddels is zij
goed ingewerkt en weet ze precies hoe alles in zijn werk
gaat. So-Ann is op dit moment bezig met een teacher-training van Beautiful Kidz (waar ik ook nog een week
lesgegeven heb in de afgelopen maand). Een training die
haar erop voorbereid om met kinderen te werken. Deze
training is klaar net voordat Kenneth naar Nederland
komt. De timing is perfect. Ze heeft al een tijdje meegelopen en de kinderen kennen haar al. In de afgelopen
periode hebben Kenneth en ik alles voorbereid voor de
periode dat wij er niet zullen zijn, zodat Maria en So-Ann
weten wat ze kunnen doen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Het is prachtig
om te zien hoe zij hun talenten in willen zetten voor het
Koninkrijk van God!

Wij vinden het heel gaaf dat je onze nieuwsbrief leest!
Bedankt voor jouw betrokkenheid, dat is geweldig! We
ervaren echt dat wij het niet alleen doen maar mensen
rondom ons hebben die er voor ons zijn, met ons meebidden en ons werk op wat voor manier dan ook ondersteunen. Wij zien uit naar onze periode in Nederland en
we hopen jou dan te ontmoeten!
Lieve groet, Kenneth & Gerlinda

Blijf op de hoogte via

facebook.com/kennethgerlindainnamibie
We vinden het leuk om met je in contact te blijven:

Wil je ons werk ondersteunen?

Via post:

Via email:

Via Whatsapp:

IBAN NL52 RABO 0348 4640 53

P.O.Box 3080

gerlinda90@gmail.com

G: +264817303470
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9000, Rehoboth, Namibia

shipipak@gmail.com

K: +264813220995
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