
 

 

 

NIEUWS-UPDATE – Oktober 2013ccccc    

Er is zoveel moois gebeurd in een korte 

tijd dat ik dit graag met u wil delen.  

Op 20 september hebben we onze 

Ambassadors Netwerk meeting gehad 

met 62 gasten en als bijzondere gast 

was onze partner Kingsly Lazarus uit 

India hier ook bij aanwezig.   

 

Schoon drinkwater voor 250.000 Dalits   

Diezelfde middag was ik met Kingsly in gesprek over het gebied 

waar we werkzaam zijn. Dat is een agrarisch gebied tussen twee 

grote steden waar ongeveer 250.000 Dalits wonen in 50 dorpen. 

Vanwege de discriminatie van de Dalits is het een achtergesteld 

gebied. Zo is er geen medische post, geen scholen en geen 

schoon drinkwater, waardoor er veel mensen ziek worden en er 

ook kinderen sterven. Kingsly wilde graag schoon drinkwater 

voor deze dorpen waar wij ons project hebben lopen en ook al 

200 adoptie-ouders hebben gevonden. We berekenden dat een 

complete installatie € 2.000,- kost. Maar met 50 dorpen is dat 

dus € 100.000,-  We baden die middag dat we een sponsor 

zouden krijgen en deelden ‘savonds deze droom tijdens het 

benefit diner. En toen schonk een ondernemer ons die avond 

het geld om die 50 installaties te kunnen bouwen. Bovendien 

kregen we van een paar andere ondernemers ook nog bijna een 

ton. We waren overweldigt en blij verrast met deze snelle 

verhoring van ons gebed. Halleluja!  

 

Onderwijs voor de Dalit kinderen  

Verder deelde Kingsly zijn verlangen om ook onderwijs te gaan 

geven aan de kinderen in deze vijfitg dorpen. Het begint met 

eenvoudige scholing in de huizen. Dat kost ongeveer € 50,- per 

leerkracht. Maar opnieuw is dat met 50 dorpen € 2.500,- per 

maand. Later die week kregen we 2 sponsors die samen 12 

leerkrachten voor hun rekening wilde nemen. Dus nu kunnen 

we alvast beginnen. We zoeken dus nog sponsors die € 50,- per 

maand willen doneren voor de andere 38 leerkrachten. Maar 

we hebben het vertrouwen dat dit gaat lukken.  

Drie pijlers van ons werk  

Terugkijkend zien we eigenlijk drie pijlers in ons werk, te weten: 

Salvation (redding), Sanitation (hygiene), Schooling (onderwijs). 

Sinds januari hebben we 200 kinderen mogen redden en een 

veilig thuis mogen bieden, ten tweede kunnen we hen nu ook 

schoon drinkwater geven en het derde is onderwijs zodat ze 

straks ook een goede kans maken op de arbeidsmarkt. 

 

 

Levend Water  

Kingsly is al weer terug naar India, en binnenkort worden de 

eerste waterinstallaties geplaatst. Voor het eind van het jaar 

verwachten we dat alle 50 installaties draaien en hebben we 

250.000 mensen van schoon drinkwater mogen voorzien. 

Fantastisch gewoon! Maar er is meer.    

 

Reis naar India van 14-25 november 2013  

Want we gaan straks met 7 man naar India om de projecten te 

bezoeken. We gaan een speciaal familie-seminar houden voor 

de adoptie-ouders om hen te inspireren in hun rol als vaders en 

moeders voor hun nieuwe adoptiekind. We spreken daarbij over 

Gods vaderliefde die wij mogen ontvangen en weer mogen  

doorgeven aan onze kinderen. Naast praktische hulp willen we 

ze dus ook geestelijk inspireren. Ook de andere dorpbewoners 

die geinteresseerd zijn, zijn hierbij van harte welkom. 

Living Water festival  

Omdat de eerste waterpunten nu al worden geslagen, ziet het 

er naar uit dat de helft van alle bronnen al klaar zijn als we er in 

november zijn. Om dit heuglijke feit te vieren, organiseren wij 

een ‘Levend Water Festival’. De dorpshoofden en bewoners zijn 

hiervoor uitgenodigd. We verwachten zeker tienduizend man, 

want het is historisch en revolutionair wat wij nu voor hen 

kunnen doen. Het mooie is dat we hiermee sociale impact 

(schoon drinkwater) kunnen combineren met geestelijke impact 

(het levende water) want uiteraard zullen we op dit festival hen 

het levende water aanbieden waar ze nooit meer dorst van 

krijgen. Ja, we willen hen vertellen van de God die ons in staat 

gesteld heeft om hen te helpen en dat Hij nog veel meer voor 

hen heeft. Omdat Kingsly al veel gunst heeft van de regioleiders 

en de dorpsoudsten, verwachten heel veel mensen. De kosten 

voor dit festival zijn weliswaar € 10.000,-  maar we geloven dat 

we deze gouden kans niet moeten laten schieten om juist nu dit 

evenement te houden. Donaties zijn dan ook van harte welkom.  

 

Abba Family Homes – al 200 kinderen  

In januari 2013 zijn we begonnen met ons Abba Family Home 

project en nu hebben we al bijna 200 kinderen kunnen plaatsen 

bij adoptieouders. We gaan deze families ook bezoeken en ook 

de akkers die ze bewerken. Het is dan net oogsttijd als we er zijn 

en dus kunnen we dat ook een keertje meemaken. Verder 

hopen we de mensen van ‘Farming Gods Way’ te ontmoeten die 

straks onze adoptie ouders les geven in deze revolutionaire 

landbouwmethode, die in Afrika al voor opzienbarende 

resultaten heeft geleid.  Maar er is meer, dus lees maar verder 

op de volgende bladzijde. 



 

 

 

Nieuwe sponsor-ideeën  

In India gaat het hard maar hier in Nederland ook. Zo zijn er 

diverse prachtige sponsorinitiatieven aan het ontstaan. Een is 

bedacht door een Lou-Anne Bos een meisje van 12 jaar.  

 

Een berengoed idee!  

De bedoeling is dat een 

kind 2 beren koopt 

voor € 10,- De ene 

beer mag ze houden 

en de andere beer mag 

ze weggeven aan een 

ziek kind in een 

ziekenhuis of zo. En de 

opbrengst komt te 

goede aan onze adoptiekinderen in India. We doen een eerste 

proef op de school van Lou-Anne, en als dat slaagt, gaan we 

kijken of andere scholen ook geïnteresseerd zijn. Misschien iets 

voor jouw school? Neem contact met ons op als je dit ook wilt. 

 

Eten en geven  

Een bevriende restauranthouder 

had ook een mooi plan. Op elke 

tafel een klein kaartje om de 

gasten te vragen een kleine gift 

van slechts € 0,50 te doneren 

voor ons werk. Maar dat kan flink 

oplopen, met een paar honderd 

rekeningen per week. We zoeken 

nu nog meer restaurants die dit 

ook willen. Kent u er een? Dan 

horen we dat graag van u! 

 

Een reclamebord  

Als lid van een hockeyclub had een vriend het idee om is een 

ander bord bij het veld te zetten dan reclameborden voor bier, 

verzekeringen, parfum, auto’s etc. Dus hebben we een bord 

ontworpen dat straks langs het hockeyveld komt te staan. 

Toen een lid van een voetbal vereniging dit zag, zei hij: Mag ik 

dit voorbeeldje, dan ga ik kijken of ik het voor elkaar krijg bij 

onze club. Dus wellicht staan we straks ook langs een voetbal 

veld ergens in Nederland. Gaaf toch!  

 

 

Benefitdiner – 7 december 2013  

Ja, mijn vrouw kan heerlijk Indonesisch koken en heeft dat ook 

al vaak gedaan voor het goede doel. Inmiddels zijn de benefit 

etentjes van mijn vrouw voor sommigen al een begrip 

geworden. Vaak werd er gevraagd wanneer er weer een komt. 

Nu dus! Dus noteer alvast zaterdag 7 december in uw agenda, 

Of nog beter, geen je hier gelijk op.  

 

Tot slot  

Er is ook nog een sportschool waar mensen kunnen sporten en 

spinnen voor het goede doel. En daarnaast zijn er nog tal van 

andere ideeën die we nog aan het uitwerken zijn. We staan 

open voor suggesties. Zoals u ziet zitten we niet stil, maar ik zie 

er vooral ook naar uit om straks weer naar India te gaan en de 

kinderen zelf weer te ontmoeten, want voor hen doen we al 

deze dingen. Ook Thomas gaat weer mee met een team die 

opnieuw een film van ons werk wil maken. Te zijner tijd zullen 

we u berichten hoe ons werkbezoek is verlopen. Vanuit mijn 

passie voor de kinderen wens ik u alle goeds toe.  

                                                                                Jaap Dieleman   

http://www.abbachildcare.org/benefitdinner.html
http://www.abbachildcare.org/benefitdinner.html

