
 

 

 
 

Nieuws-Update 
Beste vrienden, we zijn al weer 10 
dagen terug uit India, waar we met 
een team van 15 man, zo’n 12 dagen 
zijn geweest. En wat is er veel 
gebeurd. Dat willen we heel graag 
met u delen in deze brief.  

 

 
 
50 multifunctionele dorpshuizen 
In 2014 hadden we besloten om 50 multifunctionele 
dorpshuizen te bouwen. Op deze reis hebben we acht 
nieuwe kerkjes officieel op feestelijke wijze ingewijd. Er 
zijn er nu al 11 volledig operationeel. Verder hebben we 
vijf nieuwe locaties gespot. Zodra de koop definitief is 
gaan we bouwen. Ons streven is om dit jaar 14 nieuwe 
dorpshuizen te bouwen. Bid mee voor gunst van God en 
mensen en voor Zijn bescherming, want de ‘tegenstander’ 
zit ook niet stil. Afgelopen jaar zijn 2 voorgangers door 
geweld om het leven gebracht en bij enkele bouwlocaties 
is bouwmateriaal en gereedschap gestolen en zijn er 
vernielingen aangericht. Desondanks zijn we vol goede 
moed en erg enthousiast over ons project.  
   

 
Opening van de kerk in Alisoor, een van de 8 die we hebben geopend. 

Wonderen 
Vanwege de enorme regenval in november 2015, waren er 
ernstige overstromingen. Daarbij is veel vee verdronken, 
maar van onze veestapel is geen enkel dier omgekomen. 
Integendeel, want tijdens de donder en bliksem hebben 
veel van onze geiten zelfs tweelingen geworpen.  
 
Het dorpje Marudham, waar onze multifunctionele kerk al 
meer dan 100 vaste gemeenteleden telt, heeft een award 
gekregen omdat er in 2015 geen enkele misdaad in het 
dorp is gepleegd (sinds de kerk er staat). We zien dit als 
een teken van Gods gunst en zegen.  
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Abba Farm 
Op onze farm zien we ook Gods hand. Het koeiengras 
wordt normaal 1.5 meter hoog maar met de ‘farming Gods 
way” methode maar liefst 2.4 meter. Bovendien is de 
melk van de koeien die dit gras eten zo’n 30% vetter. Onze 
landbouwproducten krijgen geen kunstmest en worden 
niet bespoten, maar ze zijn van uitzonderlijke kwaliteit. 
Er is ook een koeienstal gebouwd die volledig gefinancierd 
is uit de winst van de oogst. Ook is een tractor met een 
aantal landbouwmachines gekocht en is de daarvoor 
benodigde lening inmiddels afgelost. De boeren worden 
op deze manier steeds meer selfsupporting. Geweldig om 
zo onze zegeningen te tellen. 
 

 
De Dalit-adoptiemoeders planten met vreugde rijst op hun eigen veld. 

Steenfabriek 
Op de farm zijn vijf gezinnen een steenfabriek begonnen. 
Ze mengen zand en cement en maken zo cementstenen. 
Vijf gezinnen hebben zo een eigen bestaan opgebouwd 
want de stenen worden met goede winst verkocht.  
 
Naaischooltjes 
In een van de kerkjes was een naaischooltje opgestart. 
De vrouwen, die nooit naar school zijn geweest, leren er 
nu naaien om er straks geld mee te verdienen. Als ze 
klaar zijn met de school helpen we ze met een micro-
krediet om een goede naaimachine te kopen. Zo ontstaat 
er een hele nieuwe economie. Dit sprak een sponsor zo 
aan, dat hij gelijk 10 naaimachines kocht om ook zo’n 
schooltje te starten. Dit werkte op zijn beurt weer zo 
aanstekelijk dat twee andere sponsors spontaan dat 
voorbeeld volgden. We willen nu nog meer van deze 
schooltjes starten. Een studienaaimachine kost €100,-  
Wilt u een naaimachine sponsoren? Klik dan hier! 
 

Dalit-vrouwen leren nu naaien om straks zelf geld te verdienen 

http://www.abbachildcare.org/doneer.html
http://www.abbachildcare.org/een-kerk-voor-een-kerk.html


 

 

Onderwijs voor de kinderen 
In onze 11 multifunctionele dorpshuizen wordt nu ook de 
hele week les gegeven aan honderden kinderen die nu 
voor het eerst van hun leven naar school gaan. We 
hebben ze allemaal een schooltas, potloden, schriften en 
pennen mogen geven. Zelden hebben we kinderen zo 
enthousiast gezien. We zoeken alleen nog sponsors voor 
een aantal leerkrachten. Voor € 50,- per maand zetten 
deze toegewijde leerkrachten zich in om deze kinderen 
goed onderwijs te geven. Sponsor een leraar! 
 

 
Honderden Dalit-kinderen krijgen voor het eerst onderwijs. 

Het melaatsendorp  
Voor de meesten teamleden was het een onvergetelijke 
ervaring om het melaatsendorp te bezoeken. We hebben 
tandpasta, tandenborstel, zeep en eten uitgedeeld, ze  
bemoedigend toegesproken, voor ze gebeden en ze 
omhelst. Vooral dat laatste was belangrijk, want velen 
zijn in geen jaren aangeraakt of opgezocht. Wat een 
leed, en wat een vreugde om een sprankje hoop te 
brengen aan deze kostbare mensen. Ook ontmoette ik 
mijn vriend Ambrosius die voor ons zong. Hij vertelde dat 
de pomp stuk was en dat niemand zich nu kon wassen. Ze 
hadden een nieuwe nodig hadden. Ik kon niet anders, dus 
beloofde ik een nieuwe pomp. Nog geen vijf minuten 
later zei een van onze reisgenoten dat hij die pomp voor 
zijn rekening wilde nemen. De Heer had gelijk voorzien 
in wat we nodig hadden. Een dag later hebben we de 
pomp gebracht en namen ze deze dankbaar in ontvangst. 
 

 
Met mijn vriend Ambrosius uit het melaatsendorp 

 

Benefiet-diner in India 
Ook in India hebben we een benefiet-diner gehouden. Mijn 
lieve vrouw heeft voor maar liefst 250 mensen gekookt. 
Dat was een unieke mix van Indonesisch eten, met hier en 
daar een vleugje Indiase ingrediënten. Vorige keer is 
hierdoor bijna een hele kerk bij elkaar gesponsord. Wat 
het ditmaal opgebracht heeft, is nog niet bekend, maar 
we zouden het geweldig vinden als op deze manier ook 
India zelf een steentje bijdraagt aan de bouw van onze 
multifunctionele dorpshuizen. 
 

 
Mijn vrouw Antje heeft nog nooit in zo’n grote pot eten gekookt 

 
Kingsly' vrouw Anita en Antje serveren in mooie sari's het eten 

Nieuw land 
We hebben land voor 365 gezinnen, maar we hebben nu 
al 400 adoptiegezinnen. We kwamen dus land te kort 
voor zo’n 35 gezinnen. Daarom konden we nu ook geen 
nieuwe gezinnen meer verwelkomen om een zelfstandig 
bestaan op te bouwen.  Om die reden hebben we besloten 
om 8 acres land aan te kopen. Elke acre kost € 20.000,- 
en kan 20 gezinnen een nieuw bestaan bieden. Door deze 
aankoop, hebben we weer land voor de 35 achterstallige 
gezinnen en kunnen we het komende jaar doorgroeien 
met nog eens 125 gezinnen die een kansloos kind een 
nieuwe toekomst bieden door het liefdevol in hun familie 
op te nemen. Dat is onze nieuwe uitdaging voor dit jaar. 
 
 
 

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


 

 

 
Sponsors gezocht voor land 
Land in India is duur, maar de eerste zes acres kunnen we 
betalen uit onze reserves en uit andere vrijgekomen 
fondsen. Voor de laatste 2 acres (€ 40.000) zoeken we nog 
sponsors. Voor elke € 1.000,- kunnen we een gezin een 
hoopvolle toekomst bieden, en dat gezin biedt op haar 
beurt een kansloos kind een warm nest door het in hun 
hart te sluiten, en zo wordt er weer een kind en een gezin 
gered. We gaan God vertrouwen dat Hij zal voorzien en 
wilt u een bijdrage leveren, dan is uw gift van harte 
welkom. Klik hier als u wilt doneren. 
 
De weduwen 
Bij het kinderhuis in Chennai zijn nu in eigen beheer 14 
woningen gebouwd voor de allerarmsten die daar voor een 
klein bedrag mogen wonen op voorwaarde dat ze ook een 
weduwe in huis nemen om voor te zorgen.  
  

 
Ontmoeting met de weduwen in een van onze kerkjes. We hebben ze 
bemoedigd, met hen gebeden en hen een heerlijke maaltijd gegeven.   

En boven op het bestaande kinderhuis worden nog eens 8 
appartementen gerealiseerd waar in elk appartement drie 
weduwen kunnen wonen. Deze weduwen krijgen straks 
zorg en liefde van hun zorggezin en de weeskinderen. De 
weeskinderen krijgen op hun beurt liefde en aandacht van 
deze ‘oma’s’ die door hun eigen kinderen zijn verworpen. 
Een prachtige kruisbestuiving. Wilt u een weduwe 
sponsoren? Klik dan hier!  
 

 
Geef een kind een familie, en die familie een toekomst 

 
 

 
Sponsor een kind! 
Voor € 12,50 per maand sponsort u al een kindje en voor 
€ 25,- per maand sponsort u zelfs een heel gezin. Wij 
bidden dat onze sponsors gelijke tred zullen houden met 
het aantal kinderen dat we kunnen redden. Lees hier 
meer over ons sponsorprogramma of meldt u aan als 
sponsor. Iedereen die een kind sponsort, krijgt onze 
nieuwste dvd. Wees een held, en doe ook mee! 

Dit zijn de 'beauty’s' waar we het allemaal voor doen! 
 

 
Onze vriend Ronald Hoogkamer heeft 
met zijn bedrijf Majestically al 50 
kinderen voor zijn rekening genomen 
door de verkoop van zijn kaarten. We 
zijn heel dankbaar voor zijn hulp. Als 

u nu een sponsorpakket met kaarten bij hem koopt, dan 
gaat er € 12,50 naar Abba Child Care om een kind een 
maand lang te verzorgen. U mooie kaarten en zij krijgen 
zorg. Bestel hier uw kaartenpakket.  
 
En verder… 
Naast al deze dingen hebben we de adoptiekinderen en 
hun sponsorouders ontmoet, een medisch kamp gehouden 
waarbij de allerarmsten onderzocht werden en indien 
nodig voorzien van medicijnen. We hebben onze 
voorgangers bemoedigt en geïnspireerd om hun goede 
werk voort te zetten. Ook hebben we onze persoonlijke 
sponsorkinderen ontmoet en hen gezegend. Er zijn kerkjes 
geholpen met ventilatoren, een audiosysteem en sommige 
voorgangers kregen zelfs een fiets. Enfin, eigenlijk te veel 
om in deze korte brief allemaal te vertellen. Kijk daarom 
op onze website in het fotoalbum 2016, want een plaatje 
zegt soms meer dan duizend woorden. Dank voor uw 
betrokkenheid en uw gaven, want zonder de hulp van al 
onze investeerders en sponsors hadden we dit mooie werk 
nooit kunnen doen. We houden u op de hoogte.  
Gods zegen! 

Jaap Dieleman 
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