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Shalom lezers, 

“Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij 

te drinken gegeven.” Matheus 25:35. 

 

In Noord-Sulawesie op de vuilnisbelt Sumompo met Emmy en Franky zijn 

wij geweest om de kinderen wat eten, drinken, snoep en schoolspullen te 

geven. We hebben een kinderdag gehouden waarbij we gezongen en een stukje uit de Bijbel gelezen 

hebben,  Johannes 14:6. 

We hadden gekookt voor deze kinderen, 60 kinderen 

met 20 ouders erbij en heel veel kinderen konden niet 

komen. Hiervan zijn er 30 kinderen onder de 10 jaar 

die werken voor hun ouders. Kinderen van boven de 

10 jaar werken voor een bedrijf met meer dan 40 

kinderen. Het inkomen per dag per kind voor hun 

ouders is 1 tot 3 euro.  De kinderen waren erg blij met 

het eten, de cadeaus, het lekkers en de schoolspullen.  

 

Een maand eten kost voor een kind 10 

euro.  

Helpt u mee? 

 

 

 

 

 

Heel veel ouders kunnen het schooluniform niet betalen, 

waardoor de kinderen niet naar school kunnen gaan. Wij 

hebben aan 6 kinderen een uniform kunnen schenken, 

waardoor ze nu wel naar school kunnen gaan. 

In de wijk Tanjung Batu: 

Kinderdag gehouden met 25 kinderen en de ouders waarbij we 

hebben gezongen en gekleurd. Er is wat gedronken, we hebben 

snoepjes uitgedeeld en ballonnen. De kinderen waren er erg blij 

en dankbaar voor. Ze vroegen wanneer we weer terugkomen.  
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Kindertehuis in Anugrah. Dit ligt in Kediri, Oost-Java. 

We hebben dit kindertehuis bezocht. Hier zijn kinderen die op straat geleefd hebben en nu wonen bij 

een voorganger thuis. Er zijn 18 kinderen. De voorganger is bereid om twee slaapkamers te bouwen 

voor de meisjes en jongens, een bad en toilet. Daarom vraagt hij financiële hulp om deze kinderen 

een betere slaapplek te geven. We hebben verder nog gezongen, gekleurd en verhalen gedeeld. De 

kinderen sliepen op de vloer met matras. Alle kleine beetjes helpen! 

Bali; Desman, een jongen met een 

tumor op de achterkant van zijn 

hoofd, lijd aan kanker. Deze jongen is 

geopereerd. Hij heeft financiële 

ondersteuning gehad van ons en hij 

bedankt iedereen voor zijn en haar 

gebed en steun.  

Kindertehuis in Mefiboset, Tomohon. Noord- 

Sulawesi 

Ook  hier weer een kinderdag gehouden en 

gezongen. We hebben opnieuw schriften en 

snoep uitgedeeld. Ze waren er weer erg blij 

mee. Zie rechts een foto voor hoe ze leven in 

het huis: 

Wilt u ons helpen voor betere voorzieningen? 

 

 

Deze man verkoopt langs de weg met zijn kar spullen 
om geld te verdienen om zijn gezin te verzorgen en 
zijn ouders. 
Hij was moe en zat onder een boom om uit te rusten. 
Wij zagen dat hij moe was en hij had nog geen spullen 
verkocht. 
Toen hebben wij hem geld en een traktaat gegeven. 
Hij begon te lezen en hij was blij en toen zei hij dank je 
wel. God heeft een bijzonder plekje in zijn hart voor 
iedereen. Het hart van de Vader is jouw huis. 

 

Gods zegen toegewenst namens Gift4achild,  

Lilian Moti 

 


