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Een spannende start
Hey! Wat fijn dat jij onze nieuwsbrief leest. Het
bemoedigt ons om te weten dat jij betrokken
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bent bij het werk dat wij mogen doen. Wat is er
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veel gebeurd in de afgelopen periode. In deze
nieuwsbrief willen we je meer vertellen over
de geboorte van onze zoon Jayden en zijn moeilijke start, hoe het in
Namibië gaat en de planning voor de komende periode.

Jayden is geboren!

Op 16 augustus zijn wij de trotste ouders geworden
van onze zoon Jayden. Je hebt waarschijnlijk wel meegekregen dat hij meteen na zijn geboorte heel erg
ziek was. Tijdens de bevalling heeft Jayden meconium
ingeslikt en dit is in zijn longen terecht gekomen. Hij had
het echt niet meer ﬁjn in de buik en moest er doormiddel
van een spoedkeizersnede zo snel mogelijk uit. De dag
na de geboorte was Jayden zo ziek, dat overplaatsing
naar Nijmegen de enige optie was om Jayden in leven te
houden. In Nijmegen hebben ze namelijk een hart-long
machine en die had Jayden nodig. Om overgeplaatst te
worden, moest Jayden overgelegd worden in een transportcouveuse. Er werden meerdere pogingen gedaan,
maar bij het overleggen van de infusen ging Jayden
elke keer volledig onderuit. Zijn bloeddruk en saturatie
gingen dan ﬂink omlaag. De artsen konden niks meer
voor Jayden doen. We kregen te horen dat we afscheid
moesten nemen van onze zoon. Het meest verschrikkelijke nieuws. Dit kon toch niet waar zijn!

Het grote wonder

Meteen toen wij hoorden hoe kritisch de situatie van
Jayden was, hebben wij via whats app mensen gevraagd
om mee te bidden voor Jayden. Onze thuisfrontgroep
heeft toen een bidstond geregeld waar mensen bij elkaar
zijn gekomen om te bidden. Dit was zo bijzonder, want
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Naar huis

Jayden heeft in totaal 9 weken in het ziekenhuis gelegen. Dit waren hele spannende, onzekere en intensieve
weken. Het was echt een hele pittige en zware periode.
Emotioneel was het een achtbaan. Elke dag kozen we

er bewust voor om onze zorgen bij God te brengen.
Wetende dat Hij voor ons zorgt. We probeerden ons te
focussen op wat Jayden wel kon, en niet op alles wat niet
goed ging. We hebben ons in deze tijd enorm vastgehouden aan Jeremia 29:11 “Mijn plan met jullie staat vast
- spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie
ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven”. De tekst
die we voor Jaydens geboorte uitgekozen hadden voor
het geboortekaartje. Wat zijn we ontzettend dankbaar
dat we onze lieve Jayden nog hebben! Op 18 oktober
mocht Jayden met ons mee naar huis!

De huidige situatie

Met Jayden gaat het elke dag beter. Jayden kwam met
sondevoeding naar huis. Zuigen en slikken deed hij
namelijk bijna niet. De verwachting van de dokter was

Links de hart-long machine. Rechts Jayden voor het eerst vasthouden.

precies op het moment dat de bidstond begon, lukte
het de verpleegkundigen ineens wel om Jayden over te
leggen naar de transportcouveuse. De rit die heel kritisch
zou zijn, ging heel goed. God deed een wonder! De rit
naar Nijmegen was heel indrukwekkend, want de hele
linkerrijstrook van de snelweg was dicht voor de ambulance met Jayden erin. In Nijmegen werd de ambulance
al door de politie opgewacht, en naar het ziekenhuis
begeleid. Op elk kruispunt stond een politiewagen om
het verkeer tegen te houden. Dit deed ons des te meer
beseﬀen hoe kritiek de situatie was.

God doet wonderen!

Het gaat goed met Jayden

dat Jayden met sondevoeding terug zou gaan naar
Namibië. Maar, precies 1 week nadat wij uit het ziekenhuis zijn vertrokken, dronk Jayden volledig zelf. Een

groot wonder! We zijn zo dankbaar en genieten thuis
enorm met en van hem. Zijn longen hebben de tijd nodig
om aan te sterken, maar dit gaat echt de goede kant
op. Jayden is een vrolijk, tevreden mannetje. Hij heeft
wel gehoorschade opgelopen op de intensive care. Hier
heeft hij hoortoestellen voor gekregen. Fijn dat dit hem
kan helpen. Wekelijks komt de fysiotherapie op bezoek
om ons te helpen hoe we Jayden het beste kunnen begeleiden in zijn ontwikkeling. Ook hebben we regelmatig
een afspraak bij het ziekenhuis en de audicien. Gelukkig
zijn deze allemaal heel tevreden over de vorderingen die
Jayden maakt. Dankbaar!!!

Bidden

Helaas hebben we ook moeilijk nieuws ontvangen uit
Namibië. De moeder van twee van onze kinderen is
afgelopen maand overleden. Zo verdrietig dat deze twee
jonge kinderen zonder moeder moeten opgroeien. Ook
zijn we erachter gekomen dat één van onze meisjes uit

Update vanuit Namibië

Wij hebben nu alle tijd voor Jayden, en dat heeft hij ook
echt nodig! Daarnaast zijn we bezig met voorbereidingen
voor het werk in Namibië. Zo hebben we nu de tijd om
lessen en activiteiten voor te bereiden maar ook om de
teksten voor de toekomstige website te schrijven.
Gelukkig gaat het werk in Namibië gewoon door. Maria
en So-Ann, de twee meiden die het werk voortzetten,
doen het enorm goed. De kinderen komen nog altijd
dagelijks naar ons huis voor de programma’s en een
warme maaltijd.

ons programma thuis misbruikt werd door een oom. De
maatschappelijk werkers zijn ingelicht, en zij zullen de
situatie verder gaan onderzoeken. Wij vinden het moeilijk om op zulke momenten ver weg te zijn. Ook voor de
meiden zijn dit lastige situaties. Op afstand begeleiden
we hen in wat ze in zulke situaties kunnen doen. We zijn
blij dat wij als organisatie er voor de kinderen kunnen
zijn. Dat wij een veilige plek voor hen mogen zijn waar
ze mogen ontdekken hoe belangrijk en waardevol ze
zijn, en dat er een God is die voor ze zorgt. We willen je
vragen om mee te bidden voor de kinderen.

Weer terug naar Namibië

De zomervakantie is inmiddels ook begonnen. Als
afsluiting van het jaar hebben de kinderen een gezellige
middag gehad met (water)spelletjes, schminken en een
lekkere maaltijd. Tijdens de vakantie zullen de kinderen
die niet naar de boerderij gaan, nog steeds komen om
lekker te spelen en te eten. Ook zullen zij samen een
kerstviering hebben waarbij ze samen zullen eten en
zullen nadenken over de betekenis van Kerst. Dit is voor
de kinderen heel speciaal, want thuis wordt hier geen
aandacht aan besteed. Wij vinden het belangrijk dat de
kinderen op deze manier mogen ervaren dat ze de moeite waard zijn, en dat God heel veel van ze houdt.
Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen voor het volgende schooljaar ook alweer gedaan. De meiden hebben
alle kinderen schoolkleren en schoenen aan laten passen
en hun maten opgeschreven. Wij hebben contact met de
winkel en zorgen dat zij de lijst krijgen met alles wat we
nodig hebben. Eind december kan alles dan opgehaald
worden, zodat het in de eerste week van januari aan de
kinderen uitgedeeld kan worden. De kinderen zijn dan
weer klaar voor het nieuwe schooljaar.

Inmiddels is de datum bekend dat wij terug zullen gaan
naar Namibië. Op vrijdag 10 januari vliegen wij terug.
Wat zijn we dankbaar dat we in Nederland konden zijn
voor de geboorte van Jayden, dat hij zulke goede zorg
kon krijgen en dat Jayden nog bij ons is! Wat is deze tijd
met familie en vrienden kostbaar voor ons.
Gelukkig weten we dat Jayden ook in Namibië straks de
zorg kan krijgen die hij nodig heeft. Het zal heel moeilijk
zijn om hier straks weer afscheid te nemen, maar we
weten hoe belangrijk het werk is wat wij in Rehoboth
mogen doen. We zien er naar uit om de kinderen weer te
zien en ons werk daar weer voort te zetten. Natuurlijk zal
het anders zijn nu we Jayden hebben, maar dat zien we
helemaal zitten. Wat is het ﬁjn om te weten dat God met
ons mee gaat. We geloven dat de getuigenis van Jayden’s
leven ook in Namibië mensen zal bemoedigen. Hij is
onze zekerheid, ook in tijden van onzekerheid.
We willen iedereen bedanken voor de betrokkenheid bij
wat wij doen. Zonder jullie steun, op wat voor manier
dan ook, kunnen wij dit werk niet doen. Volg ons op
www.facebook.com/kennethgerlindainnamibie om op de
hoogte blijven. Inmiddels is de laatste maand van dit jaar
alweer aangebroken, en willen we jullie alvast hele goede
feestdagen toewensen en Gods zegen voor 2020!
Lieve groet,
Familie Shipipa
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