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Beste vriend van Bethlehem,

Deze keer stuur ik de nieuwsbrief van alle werkzaamheden van Stichting Bethlehem vanuit
Elspeet. We zijn elke dag op afstand betrokken bij de lopende projecten onder de kansarme
bevolking in de townships Hammanskraal en Refilwe. Ik wil u met deze brief een inkijkje
geven in de voortgang van al het werk.

 

Hammanskraal
Garden of hope geopend

Begin februari is de Garden of hope geopend in Hammanskraal. Hiermee biedt Stichting
Bethlehem kansarme vrouwen de mogelijkheid om groente te verbouwen.

Een groot stuk grond (1,5 hectare) is verdeeld in groentetuintjes van 10 bij 10 meter. Het
grootste deel van de oogst (75%) is bestemd voor deze vrouwen. Het overige deel wordt
door Stichting Bethlehem naar behoeftigen gebracht: mensen die niet kunnen werken door
een ziekte of handicap. 

Meneer T. (Theo) Schinkel heeft toezicht over dit project. Presley Sepato heeft de dagelijkse
zorg voor het groentetuin project ‘Tshepo ke lesedi’ (Tuin van hoop). Presley geeft de
vrouwen praktische tips over het verbouwen en oogsten van groente.
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Het afgelopen half jaar is er veel werk verricht: grondontginning, boorputten slaan, toiletten
bouwen, omheining plaatsen, kookhoek maken, bemesten en zaaien. De eerste oogst van
spinazie en boontjes is inmiddels geweest.

Lofuitingen in het midden van de drek

‘Vandaag is het land bemest, de zon staat hoog aan de hemel en brandt op onze hoofden. We
hebben een vergadering onder het afdak, we draaien onze hoofden naar de richting van het
melodieuze geluid:

Halleluya, halleluya, ngiyabonga unkulunkulu.... (Halleluja, halleluja, dank de Heere).

De oude vrouwen verspreiden de mest. De dampen zijn voor ons op afstand al meer dan
onfris te noemen. Zij zingen en zij scheppen (enkele zelfs zonder schoeisel) met hoop in hun
harten. Hoe beschamend deze les te midden van de drek...’

Voor deze vaste groep vrouwen verzorgt mevrouw R. (Ria) Schinkel in Tshwane taal
bijbelonderwijs. De vrouwen zien altijd erg uit naar haar komst. Momenteel wordt de
geschiedenis van Jozef behandeld.

Meer over Hammanskraal

Tshwaraganang
Maïsmeel en evangelie voor kansarmen
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Maïsmeel en evangelie voor kansarmen

Op de locatie Tshwaraganang verzorgt Ria de bijbelklassen voor omwonende kansarmen.
Eens per maand is, in samenwerking met maatschappelijk werk, de maïsmeel uitreiking.

Uitdelen van het Brood des Levens
Josephine Da Silva (één van Bethlehems eerste medewerksters) verzorgt de knutselklas voor
de jongeren. Na afloop is er aansluitend een bijbelvertelling die gedaan wordt door Ria.

Itumeleng Khoele is als vaste medewerkster verantwoordelijk voor de zorg van 10 patiënten
rondom Tshwaraganang. Door HIV, TBC of een handicap zijn deze patiënten niet in staat om
voor zichzelf te zorgen. Bij dit daadwerk, bij bezoeken door ons, gaat ook het Woord open.

Meer over Tshwaraganang

Refilwe
Meer maaltijden | huiswerkbegeleiding | een nieuw
slaaphuis voor onhoudbare thuissituaties

Dankzij uw meeleven en uw donatie kon het aantal maaltijden voor de wees en/of HIV
besmette kinderen verhoogd worden tot 250 kinderen per dag.

Portia Matatla is manager van de gaarkeuken in Refilwe. Sinds maart heeft Stichting
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Bethlehem een tutor aangesteld, Thupa Promise. Thupa begeleidt na schooltijd 50
schoolkinderen met hun huiswerk in de hal van de keuken. 

In februari is er een ‘proef slaaphuis’ geopend voor kinderen voor wie de thuissituatie
onhoudbaar is geworden. Twee zorgmoeders zijn in dienst van Stichting Bethlehem: Paulina
en Selinah. Beiden zijn al geruime tijd werkzaam voor ons in de gaarkeuken. Momenteel is
een klein huisje voor een jaar gehuurd. Het aantal kinderen neemt steeds wat toe en op
termijn wordt bepaald of dit een haalbaar project is voor langere tijd.

Evangelisatie

De evangelisatieklassen in Refilwe worden waargenomen door ouderling C. (Cor) Boer uit de
gemeente van Silverton. Deze bijeenkomsten worden erg goed bezocht en Cor doet dit werk
met veel vreugde. Na de dienst is er gelegenheid voor vragen en gesprekken. Dit wordt erg
gewaardeerd. 
Er wordt nagedacht over de besproken stof, wat we merken aan de vragen die gesteld
worden. Bijvoorbeeld: Kan een baby ook zonde doen? Worden baby's met zonden geboren?

In Refilwe worden door Stichting Bethlehem vrouwenmorgens gehouden. Mevrouw G.
(Gerda) van de Kamp verzorgt de handwerkgroep. Er wordt gehaakt en er worden matten
gemaakt van restanten stof. Meestal bezoeken de vrouwen na verloop van tijd de
evangelisatieklassen.

Lekker knutselen en een mooi verhaal
De knutselklas is een geliefde middag bij de kinderen van de gaarkeuken. Gerda is actief in
het bedenken van leuke knutselwerkjes. Na afloop luisteren de kinderen naar een
bijbelverhaal. Er zijn in Tshwane en Sepedi taal kinderbijbels met mooie gekleurde platen
gekocht. Hier kijken de kinderen deze middagen in, waardoor er spontane gesprekjes
ontstaan.



Handwerken Mooie knutselwerkjes

Meer over Refilwe Orphen Care

Tot slot!

Het op afstand aansturen van deze projecten kent de nodige uitdagingen. Daarom zijn we op
zoek naar een operationeel leider die vanuit Zuid Afrika de dagelijkse leiding van beide
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gebieden op zich kan nemen.

Bekijk vacature

Aan alle werkzaamheden is Het Woord verbonden. Het is ons uitzien, onze wens en bede, dat
het werk gebruikt mag worden tot vervulling van de belofte uit Psalm 86:9: ‘Al de heidenen,
Heere, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en
Uw Naam eren.’

Denkt u aan dit werk in Zuid Afrika in uw gebed?

 

Mevr S.M. Weststrate, Elspeet, mei 2018

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 graag wat ik zelf ontvang

 

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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