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Geliefde sponsors, 

Door middel van deze nieuwsbrief willen we u graag op de 

hoogte houden van onze zendingsprojecten.  

Apoera-Morabusch-Sandlanding 
De kinderen, ouderen en alleenstaanden hebben 
Kerstpakketten ontvangen. Ze willen alle donateurs en 
sponsoren heel hartelijk bedanken. Het is 13 uur varen naar 
Apoera. De bootsman heeft ons zelfs korting gegeven op het 
vervoer.  
Voor de kinderen is een Kinderdag georganiseerd. Zij hebben 

ook een Kerstpakket mee gekregen. Deze kinderen hebben 

geen vaste plek om zo een kinderdag te houden, daarom 

willen wij samen met u een accommodatie bouwen voor 

deze kinderen zodat ze een plekje hebben waar ze samen 

kunnen komen en zich verder kunnen ontwikkelen. 

Commewijne-Margaretha 
Een bedankje vanuit Commewijne : 

  Bij deze willen wij u uit de grond van mijn hart  
  bedanken voor alle donaties gedurende het 

gehele jaar 2022! Door uw sponsoring mochten wij het 
afgelopen jaar de opening hebben van onze kinderzaal 
en speeltuin zodat wij veilig en gezellig met de kinderen 
bezig kunnen zijn. Ook willen wij u hartelijk bedanken 
voor de schoolpakketten, de boeken, levensmiddelen, 
de Kerstbroden en rijst, en zoveel meer… Wat een 
zegen! Zonder jullie donaties was dit allemaal niet 
gelukt. Onze Kerst was compleet. Ze gingen allemaal zo 
vrolijk en tevreden naar huis met de zak rijst op de 
brommer, de fiets of gewoon op hun schouder. En alsof 
dat niet genoeg was, kregen wij ook nog eens een 
vriezer van jullie gedoneerd! We vinden dit de mooiste 
verrassing. Wij kunnen nu alle soorten lekkernijen en 
drankjes in de vriezer bewaren. De kinderen mogen nu 
elk weekend genieten van ijsjes. Dit maakt ons zo  
gelukkig en nederig. Woorden schieten mij te kort om u 

allen te bedanken voor alle liefde. God plant nooit een boom, maar altijd een zaadje. Hartelijk bedankt! 
 

Nigeria 
Ook hier weer heel erg bedankt voor alle donaties, sponsors! De kinderen waren erg dankbaar. Er waren 
meer dan 200 kinderen bij het Kerstfeest en ze hebben lekker gegeten van wat de dames hadden gekookt. 
Het eten werd van tevoren gemaakt. De kinderen hebben Kerstpakketten gekregen om mee naar huis te 
nemen. Er waren verschillende kinderen, zowel christenen als moslims, maar ze zijn gelijk behandeld. Alle 
kinderen hebben eten en een pakket gekregen. Het was een ervaring als het verhaal van ‘de 5 broden en de 
2 vissen’. Alle kinderen hebben een Kerstpakket kunnen krijgen. Jezus vraagt niet wie jouw naaste is, maar 
voor wie jij een naaste wil zijn. 
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Kinderen van de vuilnisbelt uit Noord-Sulawesi 
De kinderen verzamelden in de kerk en hebben gezongen en 
gebeden. Pas daarna zijn de Kerstpakketten verdeeld, want in het 
kerkgebouw mogen de kinderen niet eten. Ze hebben hun eten mee 
naar huis genomen. De ouderen en alleenstaanden hebben rijst, 
suiker, bakolie, vermicelli, etc mee gekregen.  Ze hebben deze 

spullen echt nodig en 
daarom zijn ze extra 
dankbaar.  
 
Kindertehuis Mefiboseth-
Tomohon 
Samen met de kinderen van 
het weeshuis kregen ze een 
kacheltje, kleding, ondergoed etc. Er is ook een gasfornuis 
gekocht. Ze verheugden zich enorm! Daarna hebben ze het 
vuurwerk afgestoken dat werd uitgedeeld voor Kerstavond! De 
ouderen en alleenstaanden hebben hetzelfde ontvangen als in 
Noord-Sulawesi. 
 
Nickerie 

Met het Kerstfeest hebben de kinderen Kerstpakketten gekregen. 
Ze kregen popcorn, schaafijs, suikerspin en ander lekker eten. De 
kinderen hebben erg genoten. Ze hadden ook andere kinderen 
meegenomen om het Kerstfeest te vieren. Elke discipel van Jezus is 
geroepen om een kanaal van Gods liefde en kracht te zijn.  
 
Vrijwilligers gezocht 
Voor de uitvoering van onze activiteiten zijn wij hard op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar een secretaris en 
algemeen bestuursleden. Steun ons en meld u aan als vrijwilliger. 
Alle hulp is welkom! 
 
Gebedspunten 
Bid u mee voor de stichting en de zendingsprojecten. Ook vragen 
wij mee te bidden voor een perceel in Commewijne voor de bouw 
van een kindertehuis.  
 
Gods rijke zegen en hartelijk dank voor uw betrokkenheid!  

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van Gift4achild, 

Hartelijke groet, 

Lilian Moti 
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