
Beste Bethlehem ondersteuner, vanuit een zonnig en warm Zuid Afrika ontvangt u onze december 

nieuwsbrief . Hier is het zomervakantie, de scholen, fabrieken en veel winkels zijn gesloten. Het 

openbaar vervoer is ontregeld in de december maand en dat duurt wel tot de tweede week van 

januari. Ook de naaistoep van Bethlehem was, op een enkele dag na, niet open want alle vrouwen 

reizen van ver met bussen van uit de townships. Dit gaf ons de ruimte om tijd te nemen om de 

bijbelklassen voor te bereiden, de projekten te bezoeken en vergaderingen bij te wonen. Zowel in 

Hammanskraal, Refilwe en in Cullinan.  

Kliniek Blymoedig  

De Kliniek Blymoedig was zeer verblijd met de schenking van de 45 eetkamerstoelen en 8 metalen 

tuinsets. Van beide wordt al enkele weken dankbaar gebruik gemaakt door de patiënten. De 

gemeente van Gouda schonk deze stoelen op de gemeente avond in oktober. 

 Hun blijdschap 

sprak o.a. uit het mailtje dat we kregen van Hoofdzuster Magda “Dear 

Pastor Jan and Sonja, Much to our delight we have received the tables 

and chairs for the stoep. What a wonderful gift at this time of the year just before Christmas. Now we 

will be able to accommodate all our residents with their visiting families in real style! Words can not 

explain our gratitude. Thank you ever so much for this unbelieveable kindness and great donation. 

We at Blymoedig, management,staff and residents appreciate all you have done for us over the years. 

May you have a blessed Christmas and a wonderful new year, All our love, Kindest regards, 

Sr.Magda.” 

Voor het personeel van de Kliniek hebben we de jaarlijkse 

kerstdienst weer gehouden in de eetzaal van de Kliniek. De 

patiënten waren daarbij ook aanwezig. Na afloop zijn er 55 

kerstpakketten uitgedeeld,  ook het Evangelie van Johannes 

in het Engels (geschonken door de GBS). De Kliniek zelf 



heeft onvoldoende middelen om  het personeel voldoende salaris te schenken. Deze hard werkende 

zusters werken voor een dagsalaris van maximaal 150 rand ( tussen 8 en 10 euro ).  Als waardering 

voor hun inzet hebben we hen een kerstpakket gegeven. Na afloop zongen ze uit volle borst een 

kerst- en danklied. Waarna we beschaamd huiswaarts keerden.  

Gehandicapten tehuis Quanessa 

We hoorden dat het gehandicapte tehuis Quanessa ernstige tekorten heeft, omdat de overheid de 

toegezegde subsidies niet nakwam. Na bezoek en vergaderingen is er voor alle 45 bedden nieuw 

linnengoed aangeschaft. Hier was zeer dringend behoefte aan. Ook hier heeft het jonge zwarte 

personeel ter bemoediging een voedselpakket 

met Engelse Bijbel gehad (geschonken door de 

GBS). Het was mooi om te zien hoe blij deze 

meisjes er mee waren!  

Weeshuis Tshwaraganang   

De knutseldagen in Tshwaraganang blijven 

hoogte punten. De jonge kinderen genieten van 

de aandacht. Kraaltjes of papier, jongens en meisjes 

doen allen enthousiast mee!  

De bijbelklassen vinden plaats op het terrein van 

Tshwaraganang.  Een maatschappelijk werker van de 

wijk, vraagt 45 gezinnen om te komen naar de dienst. 

Allen zijn 

ze door 

omstandigheden niet in staat hun inkomen te verwerven.  

Na afloop van de dienst, waarin het Johannes evangelie 

eenvoudig uitgelegd wordt, krijgen zij allen voldoende 

maismeel (hun hoofdvoedsel) voor een maand. Deze 

gezinnen komen 3 keer naar de bijeenkomst, daarna 

krijgen zij een Bijbel in eigen  taal. Daarna komt een 

nieuwe groep geselecteerde mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. (iedereen blijft 

welkom de diensten te bezoeken ) 



 

De perioden dat 

we in Nederland 

zijn missen de 

mensen (en wij!) 

de bijeenkomsten. 

Momenteel zijn er 

gesprekken met 

iemand die de 

diensten dan wil 

waar nemen. 

Iedere week 

ontvangt 

Tshwaraganang voor de kinderen voor 850 rand aan groenten en fruit. Betaald vanuit ons 

“groentezak” project. Dit is voldoende om alle mondjes mee te vullen. Inmiddels mogen we dit een 

jaar doen en we zien aanmerkelijke verbetering in hun gezondheid.  We mochten in Nederland 

warme harten vinden voor de afname van de opvouwbare tassen waarvan de opbrengst bestemd is 

voor de groente en fruit donatie. Inmiddels zijn er door de vrouwen in ons atelier al weer 150 tassen 

genaaid. We hopen dat deze weer goed verkocht mogen worden.  We dragen zo met elkaar zorg 

voor de gezondheid van deze weeskinderen. Baie Dankie. 

Naast de bestrating is nu ook schaduwplek gemaakt. Deze is aan de voorkant van het tehuis. Niet van 

schaduwdoek zoals de planning was, maar een stevig groot afdak. Duurder in aanschaf maar dit biedt 

meer comfort en heeft een langere levensduur. De schaduwplek is betaald vanuit het “bouwstenen” 

project. Met veel genoegen wordt er gespeeld op de gelegde bestrating voor het tehuis.  De 

huismoeder is meer dan blij met de 

bestrating. In veel opzichten is het een 

grote vooruitgang. We sparen nog voor de 

verdere bestrating  en hopen dit in de 

toekomst nog te kunnen schenken.  

Momenteel zijn we bezig met de aanschaf 

van een tweede hands auto voor het tehuis. 

De ISUZU met laadbak waarin de kinderen 



naar school vervoerd werden  is al geruime tijd kapot. Een vervoer middel in dit grote gebied is van 

wezenlijk belang wanneer er een kind naar het ziekenhuis vervoerd moet worden. Het wachten op 

een ambulance kan zeker 3 uur duren voor deze gearriveerd is .  Het repareren van de auto kost ons 

in verhouding meer dan de aanschaf van een goede tweede hands auto met laadbak.  De aanschaf 

van een vervoer middel, dat levensreddend kan zijn, is van groot belang. 

Het team van was- en kookvrouwen 

was blij verrast  met hun 

kerstgeschenk. Vaak wonen zij de 

bijbellessen bij wanneer hun werk 

dit even toelaat, en hun kinderen 

spelen mee met de knutselklas.  

Hoewel  er inmiddels twee 

wasmachines zijn word er dagelijks 

nog veel was met de hand gedaan . 

Voor deze vrouwen is dit hun 

inkomsten bron, en hun sociale 

ontmoetingsplaats.  

Ook blijven we de gehandicapten 

rondom Tshwaraganang 

bezoeken. Aan diverse huisjes 

worden momenteel 

gerenoveerd. Sadrach uit de 

vorige nieuwsbrief is voor ons een bemoediging om door te gaan met dit werk. Daarom noemen we 

het project om huisjes te renoveren het “Sadrach-project”. Het gezicht van Sadrach herken je niet 

meer terug en de levenslust is terug gekomen door de hulp die we bieden in samenwerking met de 

oudste weeskinderen van Tshwaraganang.  Sadrach wordt gewassen en zijn gerenoveerde huisje 

schoongemaakt.  De kinderen brengen eten uit de keuken van Tshwaraganang. Ook is de orthopeed 

verschillende keren bij hem geweest om te onderzoeken welke lichamelijke vooruitgang nog 

geboden kan worden.  Uit Gouda heeft Sadrach orthopedische sloffen gekregen, en voor de winter 

worden enkellaarzen aangemeten. 

We kunnen dit werk alleen doen omdat we een goede samenwerking hebben met  de 

maatschappelijk werker uit dit gebied, en omdat mama Katrina van Tshwaraganang erg gemotiveerd 



is om “haar” oudste  kinderen zorg te leren dragen voor hun naaste.    Mama Katrina is een grote 

zwarte dame, met een nog groter hart. Een ware steun voor de community van Hammanskraal. 

Gaarkeuken Refilwe 

 Loes,Anna en Pryska verkopen in het township Refilwe de kleding die zij krijgen van Bethlehem. Deze 

vrouwen vroegen of we iets konden betekenen voor de 

wees-gaarkeuken. In dit houten gebouwtje komen 

dagelijks 200 weeskinderen voor een warme maaltijd. Na 

onderzoek en gesprekken vernamen we van mama 

Evelynn dat deze kinderen alleen maispap kunnen afhalen 

wanneer er voldoende is. Zij zijn geheel afhankelijk van 

donaties.  Verschillende keren zijn we onverwacht erheen 

gereden, en zagen (hoe schokkend) dat de kinderen 

weggestuurd werden omdat er geen eten was!  We hebben hen toegezegd vanaf december 2016 de  

primaire voedingsmiddelen te bekostigen: maispap, rijst en/of stampmillies met soya bonen .  

Voorlopig zal dit voor ieder kind een jaar lang dagelijks aanwezig zijn. 

  

 Vrijdag voor de Kerst mochten we een zaal 

gebruiken in het township Refilwe waar we voor de 

kinderen een kerstdienst gehouden hebben.  Vol 

verwachting luisterden deze kinderen naar een 

eenvoudig Evangelie Woord,muisstil!   Voor de 

enkele kinderen die geen Engels konden was er een 

vertaalster aan wezig.   Na de dienst  kreeg ieder 

kind een zak maltabele pap, een emmer snoepjes, 

een Engels boekje  van de GBS voor kinderen en 

mochten zij zelf een kadootje uitkiezen.  Blijde 

tevreden kinderen vervolgden hun weg……waar 

naar toe? We hopen dit bij elke Christelijke feestdag 

te kunnen blijven doen voor hen!  



 

 

Teenerproject Danville 

Omdat het Gaarkeuken projekt de nodige aandacht vraagt moesten we een keuze maken. Het 

Teener projekt in Danville  blijven we in materieel opzicht ondersteunen. Maar zullen daar geen 

creatieve therapie meer geven, al zien we de nood daar.   

Grafsteen Liesbeth 

Inmiddels is het een jaar geleden dat  Elisabeth Maggy Sebothama is overleden.  De grond waar ze is 

begraven is nu gereed om een steen te plaatsen.  Op de steen heeft de familie laten plaatsen Psalm 

33:21.   “Want ons hart is in Hem verblijdt, omdat wij op de Naam Zijner heiligheid vertrouwen” . Blij 

verrast waren we met deze tekst, want we herkenden de geliefde eerste naaister hierin. En met ons 

allen die haar kenden.  

Verkopingen Nederland 

In onze laatste Nederland periode hebben we gemeentemiddagen / avonden verzorgd in onze  

gemeenten in Gouda, Rijssen en Vriezenveen.  Er was veel belangstelling en warme betrokkenheid 

voor ons werk in Afrika. Velen hebben zich voor deze bijeenkomsten ingezet. Dit betrokkenheid 

hebben we bijzonder gewaardeerd. Velen zetten zich nog in. Bijv door fotokaarten te maken, 

huisverkopingen te organiseren, muziek cd’s, snoeprollen en haar accesoires te verkopen, oliebollen 

te bakken enz. enz.   Het gaat er niet om hoeveel en hoe vaak wij geven, maar met hoeveel liefde wij 

dit doen. Ook ontvingen we na de presentaties giften voor de  Bijbelverspreiding en de maismeel 



acties. De gemeente van Nieuwerkerk aan de Ijssel hield tijdens de afgelopen Dankdag een collecte 

voor Bethlehem. De opbrengst willen we besteden voor de aanschaf van de auto voor het 

kindertehuis. De gemeente van Vriezenveen heeft al twee keer een collecte gehouden! deze hopen 

we te gebruiken voor de Bijbel verspreiding. We zeggen een ieder die op welke wijze dan ook een 

bijdrage verleent aan het werk van Bethlehem zeer hartelijk dank!   Woorden schieten te kort om 

een ieder persoonlijk te bedanken maar we zijn ons er zeer van bewust dat als wij niet door u 

gedragen werden dit werk niet op deze wijze gedaan kan worden.  Zo laat ons dan met elkaar de wet 

van Christus vervullen en elkanders lasten dragen. Het past ons bovenal om de Heere te erkennen 

voor alles wat Zijn hand ons schonk en voor de kracht die Hij ons dagelijks geeft. Zonder Zijn hulp zou 

Bethlehem niet bestaan. 

Website 

Het marketing en communicatie bedrijf No3 uit Elspeet heeft aangeboden kosteloos een website 

voor Bethlehem te willen maken en folders te ontwerpen. We zeggen hen in het bijzonder dank voor 

dit aanbod! In de toekomst zult u ons werk ook kunnen volgen op een Website. Die zo eenvoudig is 

dat we er zelf foto’s aan kunnen toevoegen. We zijn er heel blij mee !  

Tot slot…. 

In het komende jaar zijn we in veel gemeenten uitgenodigd om een gemeente middag/avond 

rondom Bethlehem te verzorgen.  Vaak komen er na die tijd veel aanvragen binnen van mensen die 

op vakantie zijn in Zuid Afrika of ze mee mogen de townships in. In de afgelopen tijd hebben wij dit 

regelmatig gedaan.   Echter ons werk ligt diep in 

de zwarte gebieden, het heeft ons ruim 2 jaar 

gekost om een vertrouwensband op te bouwen. 

Wanneer er iedere keer ander blanke mensen 

meekomen, doet dit geen goed aan het werk wat 

we verrichten. Het wordt door hen ervaren als 

inbreuk van hun privacy. Tevens is het onveilig 

om als tourist in deze gebieden te komen. We 

waarderen uw betrokkenheid bijzonder, maar  

kunnen in de toekomst niet meer aan deze 

verzoeken voldoen. Anders wordt het 

opgebouwde vertrouwen geschonden en kunnen 

we als Bethlehem ons mooie werk niet meer doen 



We hopen met foto’s en onze Nieuwsbrief (en straks onze) Website u op de hoogte te houden.  

 

We wensen u allen een voorspoedig 2017! We hopen en bidden dat het werk van Bethlehem (dat 

door u mogelijk gemaakt wordt) door de Heere gezegend zal worden opdat ook voor de Townships 

mag gelden 

Al die volke in heidenlande- 

Eie maaksel van u Hande- 

Sal hul neerbuig voor U, HEER, 

En U Naam aanbiddend eer. 

Want u grootheid ken geen perke; 

U alleen doen wonderwerke: 

Daar’s geen God naas U , geeneen, 

U is God, ja U alleen !   

 (Psalm 86:5, Afrikaanse berijming) 

Sonja Weststrate, Pretoria, 31-12-16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. andere keren trof u ook een financiële verantwoording in de Nieuwsbrief. Deze zal DV in de 

maand Januari toegezonden samen met de begroting voor 2017. We wachten namelijk nog op enkele 

prijsopgaven.  


