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Nieuwsbrief Stichting Bethlehem • september 2017

Refilwe Orphen Care en veldwerk in Refilwe

In de gaarkeuken van de Orphen Care worden wekelijks 1400 warme maaltijden verzorgd
door 11 vrouwen onder leiding van Evelyn Matatla. Sinds een ruime maand zijn daar de

weekenden bij gekomen, we zagen met zorg dat vele kinderen de weekenden uit
vuilnisbakken aten. Ouma, Selina en Anna koken nu ook op zaterdag en zondag een

eenvoudig maal.

Met de maatschappelijkwerkster bezoeken we wekelijks enkele verblijfplaatsen van de
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kinderen. We zoeken naar verbetering en helpen waar nodig. Door naast hen te staan en te
luisteren winnen we langzaam maar zeker vertrouwen in dit gebied. Op onze website onder

het kopje ' veldwerk Refilwe' kunt u volgen hoe we proberen de zelfredzaamheid te
stimuleren.

Meer over veldwerk Refilwe

Evangelisatiediensten voor kinderen in Refilwe

Alle kids zijn wees of HIV besmet. Ze wonen in de krottenwijk, in aluminium huisjes. De
kinderen bezoeken trouw de evangelisatie bijeenkomsten

in de communityhal naast de gaarkeuken.

Twee keer in het jaar is er na de evangelisatiedienst een verwenmiddag. 
Voor hen is de verwenmiddag een enorm hoogtepunt. Ze krijgen o.a. een uitgebreide

maaltijd en een leuk en tevens nuttig kadootje mee.
De GBS verzorgt een Engelstalig boekje wat ze ontvangen deze middag. De kids luisteren

deze middag extra goed, met het vooruitzicht van de verwennerij!
Al hebben we over aandacht nooit te klagen tijdens de lessen...
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Heerlijk spelen!

Denk nu niet dat wij zielig zijn...wij zijn tevreden en
spelen vaak heerlijk!

Lekker eten!

Sinds enkele weken is de gaarkeuken ook in de
weekenden open. Dit betekent dat meer dan 1400

warme maaltijden per week door Bethlehem
gedoneerd worden aan deze groep kinderen.

Ouderenbezoek
We bezoeken granny's (alleenstaande ouwe vrouwen) in hun woonomgeving en nodigen hen

voor de bijbelklas. We zijn verrast door de opkomst van de vrouwen! Velen zijn slecht ter
been en lopen uren om te komen naar de community hal. Momenteel zijn we bezig met de

opzet van een klein lokaal in het midden van het township om van hieruit te kunnen werken
en klassen aan te bieden ( Joh 1:14 ).
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Bezoek aan huis

We brengen een bezoekje bij een weduwe met 4
kinderen. Haar kinderen krijgen dagelijks een
heerlijke warme maaltijd van Refilwe Orphen
Care. Enica leerde bij Bethlehem uitwasbaar

maandverband naaien, dit verkoopt Enica voor
inkomsten.

Knutselmiddag - Proud!

De knutselmiddagen voor de kinderen blijven
hoogtepunten voor het weeshuis, soms genieten

jongens nog meer als meisjes! Ook van de vitamine
A (= aandacht) die ze ontvangen. 

Hammanskraal
Rondom de hulpverlening en evangelisatie op het terrein van Tshwaraganang loopt alles
naar wens. Presley (26), zoon van de weeshuismoeder Katrina, is een steun in ons werk in

deze plaats. De regelingen rondom de wekelijkse groente en fruitdonatie, de organisatie van
de bijbelklas, de maaltijd bezorging naar de gehandicapten, en het schoonhouden van de

gebouwde huisjes zijn in zijn taken pakket. Zijn kennis van de wijk rondom Tshwaraganang
is groot, waar we dankbaar gebruik van maken. In de winter haalde hij zorgbehoeftigen op

om bij de uitdeling van dekens en mutsen te zijn, zoals hij vaak doet bij hen die op de
uitdeellijst van maïsmeel staan ( gemaakt door maatschappelijk werk). De bijbelklassen

krijgen bekendheid in de wijk en de groep deelnemers groeit. De geschonken auto is voor
een onderhoudsbeurt geweest wat helaas voor hoge kosten zorgde.

http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/refilwe-orphan-care/enica?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_september_2017&utm_term=2017-09-07
http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/refilwe-orphan-care/enica?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_september_2017&utm_term=2017-09-07
http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development-hammanskraal/knutselmiddag?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_september_2017&utm_term=2017-09-07
http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development-hammanskraal/knutselmiddag?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_september_2017&utm_term=2017-09-07
http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development-hammanskraal?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_september_2017&utm_term=2017-09-07
http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development-hammanskraal?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_september_2017&utm_term=2017-09-07
http://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development-hammanskraal?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_september_2017&utm_term=2017-09-07


Gezondheidsstoelen 
voor Kliniek Blymoedig

We zijn met de Kliniek Blymoedig verheugd dat na een lange levertijd zes
gezondheidsstoelen geschonken konden worden. Zowel de directie als personeel straalden
toen de prachtige leren stoelen uit de vrachtwagen te voorschijn kwamen. De stoelen zijn in
gebruik genomen, en we zagen dat de mensen zeer comfortabel zaten. Een verlichting voor

vergroeide patiënten. 

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 aims to bring needy people from a bread tot THE Bread

Steunt u ons werk?
Mogen we a.u.b. op uw steun, in welke vorm dan ook, rekenen de komende lente in Zuid

Afrika zodat alle werk middels Bethlehem zijn voortgang mag vinden?
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Naast een vrije gift kunt u ook kiezen uit specifieke projecten. 
Graag het volgende vermelden bij de overboeking:

uw naam, het project dat u wilt ondersteunen en uw e-mailadres 
om een certificaat van uw bijdrage te ontvangen.

 

Kunt u helpen?
Uw hulp is zo hard nodig... 

Benieuwd wat u kunt doen?

 

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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