Nieuwsbrief maart 2021

Wat is er veel gebeurd!
Lieve familie en vrienden,
Het is al even geleden dat wij een nieuwsbrief
geschreven hebben, dus willen we jullie graag
Rehoboth,
Namibië
vertellen hoe het met ons gaat en waar we mee
bezig zijn geweest in de afgelopen periode. Er is
zo veel gebeurd in de afgelopen maanden, dus we hebben genoeg te
vertellen .

Terugblik op de afgelopen periode
(overlijden Jayden)

Zoals je weet is onze lieve Jayden op 11 oktober 2020
overleden. Dit kwam voor ons best onverwacht. Hij was
vaak ziek en lag veel in het ziekenhuis, maar toen wij
eindelijk naar Nederland konden komen, hadden wij
echt de hoop dat hij dan eindelijk de juiste behandeling
zou krijgen en op zou knappen. Achteraf gezien bleek
Jayden het Rett-syndroom te hebben. Een syndroom dat
voornamelijk bij meisjes voorkomt. Jongens overlijden
vaak al in de buik. Dit verklaart waarom Jayden ineens
zo achteruit ging en maar niet beter werd. Natuurlijk
maakt dit het gemis niet minder, maar we zien het wel
als een wonder dat we Jayden meer dan een jaar bij ons
mochten hebben en voor hem mochten zorgen. Hij heeft
ons zoveel moois gebracht. En juist dat, maakt het nu

zo moeilijk en zwaar. We zijn in november teruggegaan
naar Namibië om er ook hier mee om te leren gaan. Ons
huis voelt nog steeds leeg en stil zonder Jayden, het went
niet. Het gemis is zo intens, daar zijn geen woorden voor.
Ondanks dat het enorm zwaar is, denken we wel dat we
er op een goede manier mee omgaan. We nemen de
ruimte en tijd die we nodig hebben, laten emoties toe en
praten samen veel over Jayden. Dit werkt voor ons. Sommige dagen denken we: “hé het gaat vandaag best goed”
en dan de volgende dag, of soms een uur later, komt de
klap ineens weer zo hard binnen en gaat het eigenlijk
niet. En dat mag er zijn, we laten het er zijn, er is ruimte
voor. We hebben een team wat hier ook veel begrip voor
heeft, enorm ﬁjn.

Bezoek uit Nederland
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Wat voor ons heel ﬁjn was, is dat we in december mijn
ouders op bezoek kregen. Wat was het goed om samen
te zijn. Samen plezier te hebben, maar ook samen te
rouwen en te praten over Jayden. We hadden daar echt
behoefte aan. Met
kerst zijn we naar
het noorden gegaan,
zodat we kerst samen
met mijn ouders en
Kenneths familie
konden vieren. Dat
was enorm bijzonder.
Het waren voor ons
ook confronterende,
moeilijke dagen waarop we Jayden extra misten. Maar
hoe ﬁjn was het dat we juist toen samen konden zijn met
gedeeltes van beide families. Voor ons zo enorm waardevol. Niet lang nadat mijn ouders terug gingen naar
Nederland, kwam mijn broer bij ons op bezoek. Ook met
hem hebben we zo’n ﬁjne tijd gehad. We zijn met hem
heerlijk een weekendje er tussenuit geweest. Dit kwam
voor ons op het juiste moment, namelijk twee weken
nadat de scholen weer open gingen. Dus na twee enorm
drukke weken, konden we even tot
rust komen. Hier waren we toen
ook wel aan toe. We merken dat
rouwen veel energie kost en dat
daardoor alles wat we doen ook
meer energie kost. En dan natuurlijk niet te vergeten het wonder dat
in mijn buik groeit! We kijken terug
op een ﬁjne tijd met familie. We zijn
dankbaar dat we hen konden laten
zien waar Jayden geleefd heeft. Zijn
kamertje, zijn spulletjes. Ons leven
met hem hier.

deze manier zijn we allemaal goed voorbereid en kunnen
we betere en leukere activiteiten aanbieden aan de kinderen. Zowel de medewerkers als de kinderen genieten
er enorm van! Het is geweldig om de medewerkers hierin
te mogen begeleiden en ze te zien groeien.

Corona

Corona heeft grote invloed, overal op de wereld. Ook
hier in Namibië. Veel mensen hebben hun baan verloren,
en daar waar al armoede was, is dit nog extremer. Dit
zien we ook bij de kinderen die wij helpen. Daarom zijn
we steeds op zoek gegaan naar manieren waarop we de
kinderen konden blijven helpen. Zo was er een tijd dat
we 4 verschillende groepen op een dag kregen, zodat
we de kinderen toch dagelijks konden helpen. Gelukkig
zijn vanaf 26 januari de scholen in Namibië weer open.
De kinderen gaan om de dag naar school. We mogen
inmiddels ook weer met wat grotere groepen bij elkaar
komen, zolang er maar een mondkapje wordt gedragen
en er 1,5meter afstand gehouden wordt. Tussen de
volwassenen, maar ook tussen de kinderen onderling.
Wij hebben ons programma hier op afgestemd. Op de
ochtenden dat de kinderen geen school hebben, komen
ze in de ochtend naar ons toe. Op de dagen dat ze wel
school hebben, komen ze in de middagen naar ons. Zo
kunnen ze elke dag komen.

Start van het jaar

Eind januari begonnen de scholen weer. Dit betekent dat
alle kids weer nieuwe schooluniformen en schoolmaterialen nodig hadden. We hebben nog nooit zoveel mensen
gehad die om hulp kwamen vragen. We zijn dankbaar
dat we, met hulp van veel mensen in Nederland, meer
dan 100 kinderen hebben kunnen helpen. Dus: namens
de kinderen en ons: baie dankie!!

Naschoolse opvang

De hoofdfocus van Lighthouse Ministry is op dit moment
de naschoolse opvang. Dit programma is voor kinderen
die naast de praktische hulp ook emotionele hulp nodig
hebben. Veel van deze kinderen worden thuis verwaarloosd en krijgen niet de aandacht die ze nodig hebben.
Deze kinderen komen 5 dagen in de week naar ons toe.
Sinds we terug zijn in Namibië hebben wij ons gefocust
op het verbeteren van het aanbod tijdens de naschoolse
opvang. Zo hebben we nu voorbereidingsformulieren die
elke medewerker invult voor zijn/haar activiteiten. Op

Op het moment dat de activiteiten (sport & spel, creativiteit, Bijbelse lessen en sociaal emotionele lessen) goed
gingen, hebben we ook rekenen en lezen weer toegevoegd aan het programma. We merken dat alle kinderen
op deze gebieden enorm achterlopen. We willen ze
graag helpen te groeien in hun taal- en rekenontwikkeling. Dit zal hen op school helpen. Sinds drie weken zijn
we hiermee bezig en het gaat
heel goed. We zijn zo trots op
hoe onze medewerkers het
oppakken. We bieden lezen
en rekenen zo aan dat de
kinderen het als spelen ervaren. Op deze manier is leren
leuk en doen de kinderen
succeservaringen op. Dat is
voor hen zo extra belangrijk,
omdat ze in veel dingen het
gevoel hebben dat ze niet
goed genoeg zijn.

Sunshine club

Ook zijn we sinds wij terug zijn weer begonnen met
het vrijdag programma. Dit programma is niet alleen
voor de kinderen die doordeweeks naar ons toekomen,
maar ook voor een extra groep kinderen. Het verschil
tussen de kinderen die dagelijks komen en degene die
alleen op vrijdag komen, is dat deze kinderen wel een
ouder hebben die naar ze omkijkt maar ze onvoldoende
middelen hebben om in de praktische hulp te voorzien.
Deze kinderen krijgen elke tweede week een voedselpakket. Zodra de kinderen binnenkomen eten we samen,
we hebben tijd van aanbidding en luisteren dan naar
een Bijbelverhaal. Na het verhaal gaan de kinderen in
drie verschillende groepen uiteen voor een activiteit:
creativiteit, een spel of puzzel of een buitenspel. Elke
week rouleren de groepen zodat ze wekelijks een andere
activiteit doen. We hebben sinds een aantal maanden
een medewerker die keyboard speelt, dit maakt de aanbidding tot een feestje. De kinderen genieten zo van het
zingen en dansen.

Meer goed nieuws

Naast dat de programma’s nu zo goed draaien is er meer
goed nieuws: we hebben toezegging gekregen voor een
ANBI status. Dat is geweldig want op deze manier wordt
het fondsen werven een stuk gemakkelijker. We hebben
een prachtig bestuur in Nederland dat ons hierbij gaat
helpen. Daarnaast zijn wij opnieuw verwonderd hoe God
altijd voorziet. Op dit moment krijgen we maandelijks
maar de helft binnen van wat we nodig hebben voor
de basisuitgaven (maaltijden en vrijwilligers bijdrage).
En toch hebben we in zoveel meer kunnen voorzien:
schoolmaterialen en uniformen, kinderen die in hostels
verblijven, voedselpakketten en nog veel meer. Dat is
echt de goedheid van God! Zijn liefde voor de kinderen.
Het maakt ons stil.

Moeilijke dingen binnen de organisatie

Helaas waren er binnen Lighthouse de afgelopen periode niet alleen mooie situaties. Vlak nadat wij terugkwamen uit Nederland, kregen wij het trieste bericht dat
één van de moeders die wij hebben geholpen met een
pakket voor haar baby, betrokken was bij een ongeluk.
Hierbij zijn haar vriend en twee kinderen overleden.
Verschrikkelijk waar deze jonge mama doorheen moet
gaan. Vorige maand is ook één van de kinderen uit ons
programma overleden. Ze is verdronken voor de ogen
van twee andere kinderen uit ons programma. Dit kwam
als een klap binnen voor ons als team en natuurlijk
voor de kinderen. In de periode die volgde hebben wij

Lighthouse Youth

Sinds februari zijn we gestart met een nieuw programma: Lighthouse Youth. Elke vrijdagmiddag, na
de Sunshine club, komen de tieners naar ons toe. We
beginnen met een spel, hebben dan een tijd van aanbidding, gevolgd door een praatje. Na het praatje is er
een praktische verwerking. We sluiten de middag af met
een maaltijd. Het is mooi om te zien hoe een trouwe
groep tieners ontstaat die wekelijks komen. We zien uit
naar wat God door dit programma heen gaat doen in de
levens van deze tieners.

onze focus gelegd op het er zijn voor de kinderen. Hen
steunen waar nodig. Voor ons persoonlijk waren deze
situaties extra confronterend, want het brengt je meteen
weer terug naar je eigen gevoelens en pijn. Toch ben ik
verwonderd over de kracht die God mij gaf om er voor
deze moeders te zijn. Ik ben regelmatig bij hen geweest
om met ze te praten en er gewoon voor ze te zijn.

Naar Nederland

En nu?

Zoals je kunt lezen was de afgelopen periode heel dubbel. Er gebeurden veel mooie dingen binnen de organisatie, maar ook moeilijke. Persoonlijk hebben we goede
dagen maar ook pittige dagen. Het hoort er allemaal bij.
Maar in al deze situaties mogen we ervaren dat God bij
ons is en dat Hij ons de kracht geeft die we nodig hebben. Inmiddels ben ik ook alweer 32 weken zwanger, wat
gaat de tijd toch snel! Wat zien we uit naar de komst van
Jaydens’ broertje. Al moet ik zeggen dat hoe dichterbij
het komt, hoe spannender het ook wel wordt.

Op 24 maart vliegen Kenneth en ik naar Nederland toe.
Hiervoor zijn twee redenen: in april is Jaydens’ herdenkingssteen klaar en zal deze geplaatst worden. Het voelt
goed om daarbij te kunnen zijn. We hebben het gemist
om naar zijn grafje te kunnen gaan. De andere reden
voor ons bezoek aan Nederland is de bevalling. We zijn
dankbaar dat dit mogelijk is want we merken dat dit is
wat we nodig hebben. Familie en vrienden om ons heen
en goede zorg van artsen en mensen die weten wat wij
meegemaakt hebben en ons daar goed bij kunnen begeleiden. Wat zullen we blij en dankbaar zijn als Jaydens’
broertje veilig in onze armen ligt!
Inmiddels zijn wij rustig begonnen met het overdragen
van onze taken. We zijn dankbaar voor een geweldig
team met een groot hart voor kinderen. We kunnen alles
in volle vertrouwen aan hen overlaten. Dat is geweldig!

Lieve mensen, bedankt voor jullie betrokkenheid en liefde.
We waarderen dit enorm en hopen dat het mogelijk is om
jullie binnenkort te ontmoeten.
Liefs, De Shipipa’s

www.familieshipipa.nl,

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

