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Veel te vertellen
Hoi! Hoe gaat het? Wat leven we in een bizarre
tijd. In Nederland, maar ook hier. Wij zijn
inmiddels alweer bijna vier maanden terug
Rehoboth,
Namibië
in Namibië. We kijken terug op een heftige,
maar ook bijzondere, periode in Nederland.
Het is goed om nu als gezin weer terug te zijn in Namibië. Er is in de
afgelopen periode veel gebeurd. In deze nieuwsbrief schrijven we kort
over al deze gebeurtenissen.

Start van het jaar

Op 11 januari kwamen wij terug in Namibië. Een week hierna was de zomervakantie voorbij en gingen de scholen
weer open. In die eerste week zijn wij druk bezig geweest
om alle kinderen te voorzien van gevulde schooltassen,
schoolkleding en schoenen zodat ze weer klaar waren
om naar school te gaan. In totaal hebben we meer dan
80 kinderen kunnen helpen om weer terug te gaan naar
school. Ook veel kinderen die niet in ons programma
zitten, maar de hulp wel nodig hadden. We zijn heel erg
dankbaar voor alle donaties vanuit Nederland en Namibië die dit mogelijk hebben gemaakt.

Verhuisd

Wij zijn verhuisd! Op 1 maart kregen wij de sleutels van
ons nieuwe huis. We zijn zo dankbaar dat wij konden verhuizen. We hebben nu veel meer ruimte om de kinderen
te helpen. Hierdoor kunnen we later in het jaar alle 40
kinderen dagelijks laten komen, in plaats van verdeeld

over verschillende dagen. Dit vinden we heel ﬁjn, want
ze hebben de hulp echt hard nodig. Ook vinden nu niet
meer alle programma’s in ons huis plaats. Hierdoor hebben we zelf wat meer privacy. We merkten dat we daar,
zeker nu we Jayden hebben, echt aan toe waren. Ook
voor Jaydens’ gezondheid is het beter dat hij niet te veel
met andere kinderen in aanraking komt vanwege zijn
verminderde weerstand.
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Grote nood

In dezelfde week dat wij verhuisd waren, hebben wij Victor ontmoet. Hij woont samen met zijn ouders, en twee
zusjes (er is nog een baby op komst) in een ontzettend
klein huisje. Het heeft ons heel erg geraakt om te zien
hoe dit gezin leeft. We werken al jaren met kinderen die
opgroeien in hele armoedige omstandigheden. Maar
deze situatie... We hebben ervoor gekozen om deze foto
te delen, om jullie een beeld te geven van de situaties
waarin de kinderen die we helpen opgroeien. Het is diep
en diep triest dat dit de plek is die zij hun ‘thuis’ noemen.
We zijn blij dat we
gezinnen zoals
deze kunnen helpen. Victor komt
nu naar ons huis
voor de programma’s. Hij geniet
hier enorm van.

Officieel
geregistreerd: Lighthouse Children and
Youth Ministry

Zoals je misschien wel weet, waren we bezig om het werk dat wij
doen te registeren als organisatie.
Goed nieuws: vanaf 12 maart
zijn we oﬃcieel geregistreerd als
non-proﬁt organisatie. Dit hele proces heeft in totaal een
jaar geduurd. We werken nu onder de naam: “Lighthouse
Children and Youth Ministry”. Wij willen een veilige plek
zijn voor kinderen en tieners, waar het Licht en de Liefde
van God zichtbaar en voelbaar is. Dit alles gebeurt in en
rondom ons huis. De volgende stap is om een stichting
in Nederland te starten die ons zal helpen om dit werk in
Namibië mogelijk te maken.

Jayden weer in het ziekenhuis

Helaas is Jayden de afgelopen periode weer ziek geworden. Hij had koorts, hield z’n melk niet binnen en
had overal over zijn lichaam uitslag. Een aantal scans
en bloedtesten lieten zien dat Jayden een ontsteking
in de longen had. Hier heeft hij een antibiotica voor
gehad. Door een medische fout duurde het alleen langer
voordat de antibiotica werkte. Ze hebben Jayden toen
zuurstof ondersteuning gegeven. Na 3 dagen hebben
ze hem een medicijn gegeven om hem wat rustiger
te maken. Toen hij de volgende dag nog niet wakker
was, kwamen ze erachter dat ze hem per ongeluk een
overdosis hebben gegeven (lees: 18 keer meer dan wat
hij had moeten krijgen). Hij is toen meteen overgeplaatst
naar de intensive care. Deze overdosis heeft namelijk zijn
longfunctie beïnvloed, waardoor hij meer ondersteuning

wijl daar geen basisvoorzieningen zijn zoals water en voedsel,
is pittig. De kinderen leven
in een gemeenschap waar je
normaal veel samen bent en je
elkaar probeert te helpen. Dit
alles valt nu weg. Ook hebben
veel mensen hun werk verloren
door deze situatie. Het is
verdrietig om te zien hoeveel
impact dit virus heeft. Zeker bij
de mensen die hiervoor al in
armoede leefden. Onze kinderen komen elke maandag
naar ons huis om een voedselpakket op te halen voor de
week. Op deze manier kunnen wij er, al is het op afstand,
toch voor de kinderen zijn. Daarnaast geven we voedselpakketten weg aan andere gezinnen waar we zien dat ze
het hard nodig hebben.

30 jaar

Op 10 april was ik (Gerlinda) jarig, en vierde ik mijn 30ste
verjaardag. Het was een hele andere verjaardag dan verwacht. Ondanks dat we het grootste gedeelte van de dag
in het ziekenhuis waren, heb ik ontzettend genoten van
de dag. Om samen met Kenneth en Jayden te zijn was
voor mij genoeg. Maar ik werd zélfs nog verrast met een
feestje met onze vrienden waar wij om de beurt verbleven terwijl de ander in het ziekenhuis sliep.

nodig had voor zijn longen. Na 5 weken in het ziekenhuis te hebben gelegen, mocht Jayden eindelijk met ons
mee naar huis. Hij krijgt nu thuis nog wel zuurstofondersteuning. We hebben de nodige medische middelen
meegekregen naar huis. We zijn heel blij dat Jayden thuis
verder aan mag sterken en dat we weer samen zijn als
gezin. De afgelopen weken waren voor ons heel erg
pittig. De zorgen, de gebroken nachten, onze familie die
niet kon komen, maar ook de herinneren aan de eerste
maanden van Jaydens’ leven die toch ook weer boven
kwamen. We hebben ons in deze periode wel ontzettend
gedragen gevoeld. Door God, en ook door de mensen
om ons heen. Dichtbij en ver weg.

Corona

In Namibië zijn er strenge maatregelen genomen om zo
het corona-virus onder controle te houden. Allereerst
dat het land dicht ging. Mijn ouders en andere bezoekers
konden (en kunnen) daardoor helaas niet komen. Daar
balen we natuurlijk enorm van. Ook is sinds 27 maart
het hele land op ‘lock-down’. Alle winkels zijn dicht
(behalve essentiële producten) en van iedereen wordt
er verwacht om thuis te blijven. De scholen zijn dus ook
dicht. Dit betekent dat ook wij geen programma’s mogen
aanbieden voor de kinderen. Om in je huis te blijven ter-

www.familieshipipa.nl,

Zoals je kan lezen is er veel gebeurd in de afgelopen periode. Hele mooie dingen, maar ook moeilijke dingen. Wat
zijn we ontzettend dankbaar dat we mogen ervaren dat
God erbij was. Op de mooie én op de moeilijke momenten. En dat Hij voorziet in dat wat wij nodig hebben. Voor
ons persoonlijk, maar ook voor de kinderen waarmee we
werken. We willen iedereen bedanken voor alle gebeden, de lieve berichten en ﬁnanciële ondersteuning. We
voelen ons gedragen.
Lieve groet en een digitale knuﬀel van ons!

Blijf op de hoogte via

facebook.com/familieshipipa en

gerlinda_shipipa

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

t.n.v. Zending Luctor Et Emergo

9000, Rehoboth, Namibia

shipipak@gmail.com

K: +264813220995

o.v.v. Zendingswerk Shipipa

