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Inleiding 

Conform de doestellingen van st. Abba Child Care zijn we afgelopen jaar 2020 bijzonder productief 

geweest. Zie hieronder de lijst van zaken die onder onze projecten en activiteiten vallen. 

 

1. Weeskinderen project – adoptieouders zoeken en sponsors. 

Het afgelopen jaar zijn er weer bijna ruim 100 straatkinderen bijgekomen die we hebben opgevangen en 

geplaatst in een van onze adoptiegezinnen. Een deel daarvan t.b.v. St. de Vaste Burcht in Andhra 

Pradesh, Champions Academy in Oeganda en Christ Exalted in Rwanda.  

Hieronder een lijst van doelen die we in 2021 hebben mogen verwezenlijken. 

- Ruim 1250 straatkinderen hebben een thuis gevonden bij een van onze adoptiegezinnen.    
- Zeker 1250 adoptieouders hebben een eigen inkomen gekregen uit ons landbouwproject. 
- Inmiddels zijn er 51 multifunctionele kerken/dorpshuizen gebouwd en in gebruik. 
- We hebben 200 nieuwe zendelingen getraind voor zending en sociaal werk en zetten dit voort in 2022  
- Zeker 100 fulltime pastors en 200 parttimers zijn actief betrokken in dit werk.  
- We hebben 205 waterputten geslagen waar 400.000 mensen uit drinken. 
- Voor 93 weduwen hebben we onderdak en ondersteuning ontvangen voor hun oude dag. 
- Leerkrachten worden financieel ondersteunt om kinderen onderwijs te kunnen geven. 
- Ook in Oeganda, Rwanda, Kosovo, Pakistan en Brazilië hebben we een paar projecten gesteund. 
- De Healing Gospel Trucks hebben dit jaar bijna 400.000 beslissingen voor Jezus gezien. 
- De 20e Gospel Truck is in gebruik genomen en deze gaan 5/6x per week uit om te dienen. 
- Onder de nieuwe gelovigen hebben we inmiddels bijna 50.000 bijbels mogen verspreiden. 
- Het Raphael Life Care Hospitaal wordt gebouwd en de bouw vordert gestaag 
- We bouwen 12 klinieken in lepra-dorpen waarvan er nu al 6 zijn gerealiseerd.  

We hebben in 2021 ruim € 1.200.000, - geïnvesteerd om bovenstaande doelen te realiseren. Wij zijn 
ongelooflijk blij en dankbaar met dit prachtige resultaat, met een speciaal woord van dank aan allen die 
actief hebben geholpen om deze droom waar te maken. 

2. Het waterproject – Het ontwikkelen van schoon drinkwatervoorzieningen. 

Door de gunst van de regering vanwege de goede oogsten op onze farm, krijgen we gratis stroom voor de 

pompen om het land te bevloeien. Dat leverde ons een besparing op van € 35.000,-  Met een deel van de 

opbrengst van het land hebben we daarvoor nu 100 fulltimers in dienst. Het druppel-irrigatie-systeem is 

aangelegd en definitief in gebruik genomen waardoor we veel water besparen om in droge tijd toch 

genoeg water over te houden om onze gewassen te bevloeien. We hebben dit jaar echter geen nieuwe 

putten geslagen. 

 

3. Het onderwijsproject – Het creëren van onderwijsmogelijkheden voor kansloze kinderen 

Hierin is niet veel veranderd, aangezien we weinig of geen sponsors hebben kunnen vinden om dit 

onderdeel van ons project verder uit te breiden. We hopen het komend jaar wel weer meer sponsors aan 

te trekken, zodat dit onderdeel zich verder kan ontwikkelen in de andere dorpshuizen.  

 

4. Het intensiveren van de samenwerking met Sharing Hands Trust (SHT); 

Het succes van onze projecten is voor een groot deel te wijten aan de geweldige inzet van Sharing Hands 

Trust, onze lokale partner in India. Vanwege Covid hebben we echter in januari 2021 geen werkbezoek 

kunnen brengen. Maar we hebben de intentie om dit wel minstens 1x per jaar te blijven doen. 

http://www.abbachildcare.org/babymoord.html
http://www.abbachildcare.org/farming-gods-way.html
http://www.abbachildcare.org/een-kerk-voor-een-kerk.html
http://www.abbachildcare.org/living-water-project.html
http://www.abbachildcare.org/windows-for-widows.html
https://youtu.be/oXfsPX2lnk4
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5. Het toerusten van geestelijke/sociale werkers blijft nodig 

De weduwen, onze farms, de waterputten, de weduwen, de schooltjes, de medische kampen, de 

melaatsen zorg, etc. Het almaar groeiende werk vergt veel van onze lokale mensen en de nood blijft 

hoog, vooral ook op medisch vlak is er ontzaglijk veel nood.  

 

6. Medische zorg – tijdens de corona-crisis en begin bouw ziekenhuis. 

De droom om een ziekenhuis te bouwen wordt nu gerealiseerd. Afgelopen jaar heeft het werk vanwege 

de corona-lockdown lang stil gelegen, maar sinds eind 2021 is het werk weer vrijgegeven en vordert de 

bouw gestaag. Komend jaar zullen we de bouw voortzetten en hopen we het ziekenhuis te voltooien. 

Ook zijn er al zes klinieken in melaatsendorpjes gebouwd. Het komende jaar hopen we opnieuw zes van 

deze klinieken te bouwen in zes andere lepra-dorpen. 

 

7. Het delen van het goede nieuws met de allerarmsten via de Healing Gospel Truck 

Veel van de kleine dorpjes in het binnenland zijn verstoken van goede voorzieningen. Als organisatie 

willen we juist ook hen de helpende hand toesteken. De Healing Gospel Truck kan met zijn 

multifunctionele mogelijkheden deze dorpen bijna dagelijks bezoeken om het goede nieuws te vertellen 

en de dorpelingen hoop en hulp te bieden. In 2021 hebben we 12 van onze trucks ingezet om 

tienduizenden mensen te evacueren na een zeer zware overstroming waarbij bijna 300 van koeien van 

onze adopties ouders waren verdronken. Met de hulp van een sponsor hebben we 280 nieuwe koeien 

kunnen kopen om deze arme mensen weer hoop te geven. Sinds 2022 hebben we 20 trucks die we 

vooral zullen inzetten om het evangelie te prediken in heel Tamil-Nadu. We doen dit samen met onze 

Nederlands partner organisatie St. de Heilbode die zich vooral op het evangelisatie gebeuren richt, terwijl 

Abba Child Care zich vooral richt op de pastorale, medische en sociale zorg die we daarna aan de 

dorpsbewoners mogen verlenen.  

 

De financiële verantwoording van al deze projecten is te zien in de jaarverslagen van St. Abba Child Care. 

Deze vindt u elders op deze website. Wilt u meer informatie of een toelichting, neemt dan a.u.b. contact 

met ons op. 

 

Jaap Dieleman 

Januari 2022 

 

 

 

Algemene gegevens 

Stichting Abba Child Care International 

Kamer van Koophandel: 51088312 

RSIN Fiscaal nummer:  8230.83.214 
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Correspondentie-gegevens: 

Stichting Abba Child Care Int, 

Boomkleverlaan 263A 

3893-JW  ZEEWOLDE 

E-mail: info@abbachildcare.org 

Internet: www.abbachildcare.org  

Telefoon: +31-851043513   

Mobil: 06 24 39 76 54 
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