Oktober nieuwsbrief
De derde en tevens laatste termijn van dit schooljaar is in
2019, editie 2
september begonnen. Het was fijn om na een korte vakantie
iedereen weer te zien en om alle kinderen weer in onze armen te
mogen sluiten. Onze drie kleuterscholen zijn al weer in volle gang en
het is bijzonder dat we bijna 200 kinderen elke dag kunnen helpen!

WERVING VANUIT NEDERLAND
In deze nieuwsbrief is te lezen over wat er in Namibië allemaal gedaan wordt met uw gift, donaties
en financiële bijdragen. We willen u hier graag voor bedanken!
Het werven van gelden bij fondsen en andere instanties is intensief en tijdrovend, maar we kunnen
deze bijdragen echt niet missen. Als bestuur/vrijwilligers hebben we niet de tijd om dit naast ons
gezin en werk te doen. Besloten is daarom ons bestuurslid Renee de Boer aan te nemen als freelancer, zodat hij Jennieke met de fondswerving kan ondersteunen en op zoek kan gaan naar nieuwe
bronnen. Hierdoor is hij niet meer bestuurslid. Vanzelfsprekend zorgen we er voor dat de totale
kosten niet boven de 5% uitkomen. We zijn van mening dat uw geld in Namibië gebruikt moet worden, want daar is nood!
Op 9 november a.s. is er weer de Friese Korenslag in Franeker, 5 popkoren
strijden die avond om de beker. De opbrengst is voor Beautiful Kidz. Een
prachtige avond voor alle muziekliefhebbers. Iedereen is welkom. Meer info
vindt u op onze website. Wilt u zelf iets organiseren voor Beautiful Kidz? Dan
helpen wij u graag! Alle (financiële) hulp is welkom.

TRAP-IN UDEN
Sinds 2016 steunt Gerdine Berkelmans het naaldwerkproject Anusa van Beautiful Kidz.
Gerdine heeft zelf een naaiatelier in het Brabantse Uden. Het was haar wens om collega ’s
in een ontwikkelingsland te ondersteunen. In 2017 zochten Gerdine en haar buurvrouw
Tineke contact met de Udense Stichting Trap -In.
Sinds 1974 wordt door de Stichting Trap-In op Tweede Pinksterdag een sponsorfietstocht
van 50 km georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor maximaal 15 Udense en Volkelse
missionarissen en/of kleinschalige derdewereldprojecten. Beautiful Kidz behoorde in 2018 en
2019 tot de 15 uitverkoren projecten.
Gerdine en Tineke zijn onder de indruk van de deelnemers en enorme inzet van alle vrijwilligers die
actief zijn voor de Trap-in. Zo is er een man die de route van 50 km jarenlang tweemaal achter elkaar fietste en veel sponsors zocht. Vorig jaar moest hij op advies van de artsen 25 km fietsen maar
hij haalde meer sponsorgeld dan ooit op. Als dank gaven zij hem een ovenwant die door Anusa is
gemaakt. Ook dit jaar ging hij veel bedrijven af en haalde 18.200 euro op!! Tezamen met het inschrijfgeld van de deelnemers en privé sponsoren, de opbrengsten van de verkoop van drank en
pannenkoeken, resulteerde dit in een prachtige totaalopbrengst; in 2019 ontvangt ieder project
2550 euro!
Tientallen vrijwilligers zorgen er voor, dat er een mooie
route wordt uitgezet, fietsenmakers en EHBO-ers op de
route aanwezig zijn, verkeersregelaars de lange stroom
fietsers veilig laten oversteken, een hapje en drankje
onderweg en muziek.
Tineke en haar man waren dit jaar ook vrijwilliger.

“Best indrukwekkend als een grote
vrachtwagen op jouw stopteken stopt”.
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FONDSEN WERVEN IN NAMIBIE
In Namibië wordt er 1 keer per jaar een grote
fietstocht georganiseerd genaamd de ‘Desert
Dash’. Een tocht van 373 km door de Namib
Desert, de oudste woestijn ter wereld, van
Windhoek naar Swakopmund.
De tocht moet binnen 24 uur gereden worden. Veel mensen fietsen deze tocht alleen
maar het mag ook in teamverband.

Friday 06 December

Mochten jullie hem willen aanmoedigen, en
daarmee ons sponseren met een bedrag per
kilometer, neem dan contact met ons op.

Samen met 3 anderen gaat Chris, 1 van de
jongens van onze jeugd, hier aan mee doen
met als doel om geld op te halen voor
Beautiful Kidz.
Dit wordt in samenwerking gedaan met de
organisatie “Pro-namibian Children”.
We zijn echt zo trots op zijn inspanning en het
feit dat hij dit wil doen om iets terug te kunnen geven aan Beautiful Kidz.

‘Vooral in een wijk waar kinderen veel verwaarloosd worden en alleen op straat
rondlopen is de kans op kidnapping en mishandeling heel groot.’
GEBEDSPUNTEN
Maureen, onze secretaresse, heeft een
aantal weken geleden
heel verdrietig nieuws
gehoord.
Haar is verteld dat ze
beenmergkanker
heeft. Hierdoor heeft
ze veel pijn en voelt
zich slecht. Willen
jullie met ons meebidden voor een volledig
herstel?
Momenteel ligt Ndahafa, een van onze
kinderen van de kleuterschool, in het
ziekenhuis. Ze heeft meerdere keren per
dag epileptische aanvallen, ondanks de
medicatie. Ze heeft extra hulp en EEG
testen nodig die niet beschikbaar zijn in het
Staatsziekenhuis. Hopelijk kan ze dit in een
prive-ziekenhuis
krijgen maar zo
niet, dan moet ze
naar Zuid-Afrika
voor extra onderzoek. Willen jullie
ook voor haar
bidden voor genezing en voor een
duidelijk antwoord
op wat er precies
aan de hand is?
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MORDECHAI — ANTI HUMAN TRAFFICKING
PROJECT
Human trafficking is iets wat steeds
meer speelt in de hele wereld en ook
hier in Namibië.
Kinderen worden gekidnapt en verkocht of worden ingezet voor kinderarbeid.
Wij willen dat ouders op de hoogte zijn
van deze gevaren en beter op hun
kinderen letten. Vooral in een wijk
waar kinderen veel verwaarloosd worden en alleen op straat rondlopen is de
kans op kidnapping en mishandeling
heel groot.

Twee weken geleden hebben we dan ook een dag georganiseerd waarbij we een protestmars
hielden tegen human trafficking. Het was heel succesvol en er waren meer dan 400 kinderen en
volwassenen die er aan mee hebben gedaan. We hopen dit vaker te doen zodat we steeds meer
bewustzijn creëren in de wijk.

HUISWERKKLASSEN

Courtney en Frieda tijdens de training Dignity Campaign

WIJKWERK
Op het gebied van outreach in de wijk zijn we zeer actief. Ons team gaat nog elke week naar een
nabijgelegen sloppenwijk. Er komen nu meer dan 300 kinderen.

In de huiswerkklassen zien we
goede vooruitgang. Niet alleen bij
de kinderen maar ook bij het personeel. Ze zijn gefocust en hebben
zelf goede doelen gesteld waar ze
serieus mee bezig zijn. De leiding
(voornamelijk gemotiveerde jonge
mensen die eerder deel uitmaakten van onze jeugd) neemt meer
verantwoordelijkheid op zich. Het
is mooi om ze hierin te zien groeien. Aan het begin van elke termijn
checken we de rapporten van de
kinderen. We zien dat het met veel
van hen echt beter gaat op school.

KLEUTERSCHOOL UITSTAPJES

Het Jong en Zwanger programma is ook weer gestart. Daarnaast hebben we twee personeelsleden
een training laten volgen voor een programma genaamd de Dignity Campaign. De Dignity Campaign
is een programma voor jonge meiden en de focus light op identiteit, relaties/sex, dromen en doelen
enz.
De missie van deze training is om jonge tienermeiden te laten ontdekken dat ze waardevol zijn en
een doel in hun leven hebben. Zodat ze keuzes leren maken die goed zijn voor hun toekomst. Dit
doen we door een heel leuk interactief programma waar we praten over wie we zijn, waarom we
hier zijn en het mooie doel dat God heeft voor ieders leven.
We spreken over wat mensen over hen hebben
uitgesproken gedurende hun leven (wat vaak
vreselijk negatief is) en bespreken samen wat
niet waar is en hoe ze dit kunnen ombuigen
naar wat waarheid is.
Praktisch gezien focussen we ons ook op menstruatie en hygiëne. Elk meisje dat meedoet
krijgt uitwasbaar maandverband of een
menstrual cup. Dit omdat ze zelf vaak geen
hulpmiddel kunnen betalen om de gevolgen van
de maandelijkse menstruatie van vrouwen op
hygiënische wijze op te vangen en daardoor
wegblijven uit school of allerlei alternatieve
middelen gebruiken.
Ons doel is om dit programma nu al met onze
jeugd te doen en om volgend jaar het programma uit te breiden naar de diverse staatsscholen
om ons heen.

In de afgelopen week zijn onze
kinderen op bezoek geweest bij
het museum. Dat was een hele
beleving voor ze.
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BEAUTIFUL KIDZ 2020

DANKPUNT

Het wijkteam is op dit moment druk bezig
met het bezoeken van gezinnen die hun

Immanuel is een jongetje van 4 jaar en woont in Ovitoto
en heeft sinds zijn geboorte aids. Hij komt uit een zeer
arm gezin waar er nauwelijks iets te eten of te drinken
was. Wij ontmoetten hem 3 jaar geleden.

kind hebben aangemeld voor de kleuterschool voor volgend jaar. Meer dan 300
aanvragen zijn er ingediend terwijl we
helaas maar een beperkt aantal kinderen
kunnen aannemen. Het is een lastige taak

Toen we hem vonden was hij net opgenomen in het
ziekenhuis en de dokters zeiden dat hij het niet zou redden. Toch hebben we al vaak gezien dat zo’n diagnose
lang niet altijd realiteit is. God doet wonderen en met de
juiste zorg kan er nog heel veel gebeuren.

om hierin keuzes te maken. We vertrouwen erop dat we de meest hulpbehoevende kinderen zullen vinden.

We hebben Immanuel een hele tijd een speciaal voedingssupplement en eten kunnen geven en langzaam
maar zeker begint hij aan te sterken. Hij draagt als 4jarige de kleding van een kind van 2 jaar. Het gaat steeds
iets beter met hem.

Omdat de nood zo groot is hebben we na
lang wikken en wegen besloten om volgend jaar een extra klas te beginnen. Het
was geen makkelijke beslissing omdat we
dan ook extra geld nodig hebben maar we
geloven dat daarvoor ook voorziening is.
Het is heel tof omdat we hierdoor, ieder
jaar, 20 kinderen meer kunnen helpen.

Een paar weken geleden heeft hij zijn eerste stapjes
kunnen zetten. Wat een mooi moment was dat!
Waar er hoop is daar is leven.

Uw gift betekent voor de armste kinderen in Namibië een
wereld van verschil.
Scan de QR-code of maak uw
bijdrage over op
bankrekeningnummer:

NL53 RABO 0136 3112 61

