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Geliefde sponsoren, 

Door middel van deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de projecten die we hebben 
ondersteund in de afgelopen maanden. 

Margaretha-Commewijne 
Onderstaand bevindt zich een bericht van een van de ouders in het project in Suriname. 

“Ik ben de moeder van een tienjarige en elk jaar doet mijn 
zoonthuis en op school zijn best. Ik wil graag haar goede 
prestatie en gedrag belonen. Daarom wilde ik haar met 
nieuwe spullen verrassen het komende schooljaar, maar 
dat kan ik niet betalen. Mijn kind vond het goed om de 
spullen van het vorige jaar te gebruiken, maar de door jullie 
geschonken schooltas bevatzoveel leuke spullen dat ze het 
dolgraag wilde gebruiken. Mijn kind is superblij met de 
nieuwe spullen. Ze heeft nu echt zin om terug naar school te 
gaan.Bedankt voor de motivatie en giften!” 

“Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie donatie die wij 
hebben ontvangen. Moge de Heere God jullie rijkelijk 
zegen. Ga zo door in Jezus naam!Dank u lieve Jezus. Ik vond 
het zo fijn dat u voor alle kinderen de grootste vriend wilt 

zijn.”Namens Rashwien en Arjen (kinderen uit het project). 

Apoera-Sandlanding 
Wegens de coronapandemie is het voor de kinderen een moeilijke 
periode met minimale financiële middelen thuis. Gelukkig varen de 
boten weer naar Apoera en is het gelukt de schoolspullen te 
bezorgen aan de kinderen. Hiernaast ziet u de kinderen met blijde 
gezichten na ontvangst van de gestuurde schooltassen.  

Togo 
Bij aankomst van de pakketten kwamen de kinderen bij elkaar in 
huis en ze hebben gebeden en God bedankt. Ze hebben ons bedankt voor het geschenk van tassen die we 
gegeven hebben. De kinderen zijn er erg blij en alle mensen zijn heel dankbaar, dat was ook te horen in hun 
gebed. 
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Nickerie 
De schooltassen zijn ontvangen door de kinderen tussen 6
polder. Deze kinderen hebben ondanks de stagnatie in het onderwijsproces 
vanwege de pandemie, het schooljaar succesvol afgerond. De 
kinderbijbelboeken worden veelvuldig
deze kinderen horen hierdoor ook van de liefde van God. Voor Jannely van 
17 jaar zag de toekomst er hopeloos uit. Ze zit het VWO, maar raakte heel 
erg achter omdat ze niet kon omgaan met onlineonderwijs. Door Gods 
Woord en gebed heeft de Heer haar 

ontving, werd haar hart zo gevuld met de vreugde van de Heer; ze heeft 
gemotiveerd beloofd om het komende schooljaar weer
God is goed. De Heere raakt harten van kinderen aan door middel van jullie 
schooltassen met spullen! 

 

 

 

Kindertehuis Mefikose-Tomohon 
De kinderen zijn erg dankbaar en blij
waaronder een badkamer die is geverfd en betegeld. Zowel de meisjes als de jongens zijn dankbaar dat hun 
kamers zijn voorzien van vloerbedekking, zodat ze comfortabeler in hun bed 
hulp!Onze Heer Jezus is de bron van 

Bid je met ons mee voor onze projecten? Met jouw steun kunnen we zoveel meer betekenen voor de kinderen. 
Daarom zijn we blij met iedere sponsor! Elke sponsor helpt daadwerkelijk 
kunt altijd tot zegen zijn. 

Kerstactie 
Voor de komende kerstperiode willen we de mensen in de projecten een voedselpakket aanbieden. Als bijlage 
van deze nieuwsbrief bevindt zich de flyer. De kosten per voedselpakket zijn 15 euro. Uw hulp is onmisbaar. 
Helpt u mee?  

 

Namens het bestuur en team, 

Lilian Moti 
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