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Beste Bethlehemondersteuner,

Hartelijk dank voor al uw steun in het achterliggende jaar. 

http://www.stichtingbethlehem.nl/verhalen
http://www.stichtingbethlehem.nl/verhalen
http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/refilwe-orphan-care/veldwerk


Mede door uw hulp is Stichting Bethlehem verder uitgebreid en kunnen we in diverse
gebieden onze noodlijdende naasten dienen. Tevens willen we aan het einde van dit jaar een
korte update geven van de lopende projecten.

 

Hammanskraal

De creatieve kindermiddagen en de wekelijkse levering van de groentes aan het weeshuis
Tshwaraganang verlopen naar wens. Beiden worden erg gewaardeerd. De communityhulp
rondom Tshwaraganang, zoals huisvesting voor gehandicapten, de zorg voor dekens en
warme kleding en de maandelijkse uitreiking van het maismeel wordt in samenwerking met
een maatschappelijk werker gedaan. We zijn ook erg blij dat de bijbelklassen op het terrein
van Tshwaraganang voor de grannies en belangstellenden door velen worden bezocht.

Vanaf januari 2018 start er op vrijdag een handwerkgroep voor kansarmen. De vrouwen
kunnen ‘s morgens handvaardigheden leren. Zo leren ze matten maken van restmaterialen
en/of kraalwerk. Tussen de middag krijgen ze een warme maaltijd, waarna we ‘s middags
verder gaan met de bijbelklas.

Op de aangekochte 1,5 hectare grond gaat een groenteleerproject “ontkiemen”. Deze grond,
die opgedeeld is in 100 stukjes, wordt (in samenwerking met een maatschappelijk werker)
toegewezen aan werklozen en weduwen om hen te leren hun eigen voedsel te verbouwen.
Het doel is dat ze in de toekomst zelfvoorzienend te zijn in de eerste levensbehoeften. Dit is
tevens een mooie manier om criminaliteit tegen te gaan. Van de opbrengst van de oogst
wordt 25% verdeeld onder andere behoeftigen in Hammanskraal.

Op de kavel wordt ondertussen hard gewerkt. Zo wordt er momenteel een boorput geslagen
voor de watervoorziening, maken we gebruik van zonnecollectoren en bouwen we een
huisje voor Presley Ditiro Sepato en zijn gezin. Presley is de dagelijkse toezichthouder voor
dit leer- en werkproject. De supervisor is Theo Schinkel, lid van onze gemeente in Silverton.

http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development-hammanskraal
http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development-hammanskraal
http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development-hammanskraal


Ondersteuningsteam Hammanskraal

Meer over Hammanskraal

Refilwe
Afgelopen maand is Evelyn Matatla, ‘de moeder’ van de Refilwe Orphan Care, plotseling
overleden. In haar plaats is Portia Matatla aangenomen. Portia kennen we al langer, omdat
we met haar samenwerken in het veldwerk. Ze heeft de leiding over 16 vrouwen die
wekelijks 1400 maaltijden bereiden voor de weeskinderen en/of hiv-besmette kinderen.
Door een netwerk van deze keukenhulpen, die verspreid in het Refilwe township wonen, zien
we toe op de levensomstandigheden van deze kinderen. Na schooltijd helpen deze vrouwen
de kinderen met het huiswerk. Zowel kinderen als personeel bezoeken de
evangelisatiediensten. Het zaad wordt gestrooid…

http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development-hammanskraal
http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development-hammanskraal
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Grannydiensten in Refilwe Wekelijks 1400 maaltijden

Inmiddels is er een slaaphuis geopend waar Celina (weekend-kookmoeder) voor kinderen
zorgt die geen slaapplaats hebben. De supervisor voor dit project is Gerda van de Kamp, lid
van onze gemeente in Silverton.

De grannygroep in Refilwe is een vaste groep van 40 tot 50 oude, behoeftige vrouwen die
voor kleinkinderen zorgen die geen ouders meer hebben. Deze groep woont onze
creativiteistmiddagen en Bibelklassen bij. Deze middagen houden we in de community hall
van Refilwe. Na afloop ontvangen de grannies maismeel.

Het veldwerk in Refilwe en Marikane gaat gewoon door. Waar nodig en waar mogelijk
voorzien we in medicatie, huisvesting en voeding. Zo ontstaat er een mogelijkheid om de
mensen in contact te brengen met Gods Woord. Bij alle bezoeken gaat de Bijbel open en/of
reiken we evangelisatiemateriaal uit. Ze worden aan het einde van een bezoekje altijd
uitgenodigd voor een Bibel class. Het zaad wordt gestrooid, mogelijk ontkiemt het zaad!

Ondersteuningsteam Refilwe
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Bij al het werk dat we als Bethlehem doen proberen we te wijzen op het Brood des Levens,
omdat alleen in Hem alle verzadiging te vinden is. Immers Hij heeft gezegd: 

“ Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, 
zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.” 

Joh 6:35

Daarom is onze missie: 
Bethlehem hopes to bring needy people from a bread tot THE Bread.

 

Mevr S.M. Weststrate, Pretoria, december 2017

Steunt u ons werk?
De deur is geopend. Bidt u ook of dit zo mag blijven en het Woord voor velen tot zegen mag
zijn?

Mogen we a.u.b. op uw steun, in welke vorm dan ook, rekenen zodat alle werk middels
Bethlehem zijn voortgang mag vinden?

 

Naast een vrije gift kunt u ook kiezen uit gerichte projecten. Deze vindt u op onze website
www.stichtingbethlehem.nl

Graag het volgende vermelden bij uw overboeking:
uw naam, het project dat u wilt ondersteunen en uw e-mailadres dan ontvangt u een
certificaat van uw bijdrage.

 

Helpt u ook mee? Uw hulp is zo hard nodig!

JA, ik deel ook graag van wat ik heb ontvangen

 

Als u een financiële bijdrage wilt doen, dan kan dat op het volgende bankrekeningnummer:
NL 88 RABO 0304 2397 47 tnv S.M. Weststrate - Van Kooten inzake Bethlehem.
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