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Nieuws-Update 

Beste vrienden, het is eigenlijk veel te lang geleden dat we 

via een nieuwsbrief iets van ons hebben laten horen. Maar dat 

betekent niet dat we stil hebben gezeten. Integendeel zelfs. 

We hebben het ziekenhuis afgebouwd, waar we binnenkort 

verslag van hopen te doen. En ondertussen zijn er 12 klinieken 

gebouwd in 12 melaatsendorpjes. Maar we zijn bovenal zeer 

druk geweest met evangeliseren. En dat heeft op dit moment 

de volle aandacht. We hebben inmiddels 40 Gospeltrucks die dagelijks uitgaan en elke maand 

bijna 200.000 mensen tot Jezus leiden. Het is gewoon overweldigend.  

U vraagt zich misschien af, waarom u daar op de site van Abba Child Care niets over leest. Dat is 

omdat de Indiase autoriteiten nogal vijandig staan tegenover christelijke en met name 

evangelische organisaties. De afgelopen jaren zijn er zeker 3000 christelijke organisaties uit het 

buitenland geweerd en de bestaande organisaties in India zelf, worden argwanend in de gaten 

gehouden. We vragen uw gebed dat we bewaard blijven en ons goede werk onder de allerarmsten 

ongestoord kan blijven doorgaan. En uiteraard ook ons nu zo vruchtbare evangelisatie werk in 

India. Als u daar meer over wilt lezen, kijk dan op onze andere site van de Heilbode: 

www.heilbode.nl  

Wat ons werk onder de wezen en de weduwen betreft, en de landbouw projecten van de 

adoptieouders, dat loopt allemaal door. Feitelijk zijn we heel dankbaar dat het goed met hen 

gaat. Inmiddels hebben we op deze wijze en met uw hulp, al 1500 kinderen en ruim 100 weduwen 

een hoopvolle toekomst kunnen bieden. Hartelijk dank daarvoor!  

 

Toch hebben we ook onze zorgen, want vanwege de economische problemen wereld, zijn er 

sponsors die noodgedwongen stoppen met doneren. Daarom hebben we dan ook nog zo'n 30 

kinderen en 15 weduwen, voor wie we een sponsor zoeken. Kijk hier om een kind te sponsoren en 

hier als je weduwe wilt sponsoren. Wij hebben misschien weinig maar zij hebben helemaal niets. 

Daarom bij voorbaat dank als u een van deze kinderen of weduwen wilt ondersteunen. Dank voor 

uw inzet voor de allerarmsten! 

                  Zie hier vier van onze 30 sponsorkinderen die nog een sponsor zoeken 

http://www.heilbofe.nl/
https://www.abbachildcare.org/sponser-een-kind.html
https://www.abbachildcare.org/sponsor-een-weduwe.html
https://www.abbachildcare.org/sponsor-een-weduwe.html


 

 

 
 

En verder ... 280 nieuwe koeien!!  
Ja, verder is er nog heel veel meer om dankbaar voor te zijn. Na de enorme overstroming van 
begin 2022, waarbij honderden van onze adoptie ouders letterlijk alles zijn kwijt geraakt, werden 
we geholpen door een van onze sponsors om hen een riem onder het hart te steken door hen 
allemaal een koe te geven.  

     
 

Veel van deze koeien waren drachtig en sommigen hebben er dus een kalfje bij. We zijn zo 
dankbaar voor de inzet van deze sponsor vooral als je de verhalen hoort van al deze gedupeerden 
en hoe blij ze zijn met dit royale gebaar. Lees hier hun verhalen.  
 
 

Het Raphael Life Care (RLC) Ziekenhuis en de klinieken in de lepradorpen 

Het afgelopen jaar hebben we gebouwd aan het RLC-ziekenhuis dat nu bijna voltooid is. We hopen 
volgende keer verslag te doen van de officiële opening. Dit ziekenhuis is speciaal gebouwd in een 
gebied waar nauwelijks medische zorg was. Nu kunnen we de allerarmsten zorg verlenen en 
kostbare mensenlevens redden. Datzelfde geldt voor den 12 klinieken die we hebben mogen 
bouwen in de melaatsendorpen. Elke kliniek kostte €50.000 en nu kunnen we deze mensen 
adequate medische zorg verlenen. De lopende kosten voor een kliniek is €1.000,- per maand. We 
hopen en bidden dat onze God blijft voorzien, zodat we dit prachtige werk kunnen blijven doen.  
Uw hulp is daarbij uiteraard van harte welkom. Klik hier voor meer info over het RLC-Ziekenhuis 
en klik hier voor meer info over de melaatsenklinieken. En vergeet de kostbare woorden van onze 
Here Jezus niet: "Wat je voor de minste gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan!"  

https://www.abbachildcare.org/uploads/7/8/2/6/7826556/farmerscows2.pdf
https://www.abbachildcare.org/rlc-hospital.html
https://www.abbachildcare.org/melaatsen-klinieken.html


 

 

 
 

Het kippen en geiten project  

We hebben nog veel meer projecten, maar voor het kippen en geitenproject hebben we afgelopen 
maand € 3.500, - kunnen sturen om weer veel kippen en geiten te kopen. Hiermee een arm gezin 
de  dagelijkse beschikking over eieren en melk en als ze geluk hebben kunnen ze ook nog weerwat 
verkopen om wat inkomsten te verwerven. Dank aan alle gever. Kijk hier voor dit project. 

 
Healing Gospel Trucks – de “Een- Miljoen-Zielen-Campagne” 

                     Mijn partner Kingsly Lazarus met 2 van onze 40 Gospeltrucks voor de 'Een-Miljoen-Zielen-Campagne'. 

We begonnen met 1 truck maar nu hebben we er 40. In oktober zagen we bijna 200.000 mensen 

tot Jezus komen met onze 'Healing-Gospel-Trucks. Dit jaar zijn we de miljoen al gepasseerd en 

naar verwachting zullen we misschien wel de 2 miljoen halen. De 'Een-Miljoen-Zielen-Campagne' 

in dan alweer achterhaald. De uitdagingen zijn echter enorm. Want hoe gaan we voor al deze 

nieuwe gelovigen zorgen? We hebben zo'n 400 fulltimers die in teams uitgaan, maar is dat genoeg? 

Kunnen we genoeg bijbels krijgen? En dan de kosten, die zijn: € 80.000 per maand om 40 trucks 

elke dag te laten uitgaan. U begrijpt dat we voor enorme uitdagingen staan. De oogst is groot 

maar arbeiders zijn er weinig! Daarom zoeken we partners die ons willen helpen om de oogst 

binnen te halen. Vijf tot zes keer per week trekken de trucks erop uit om afgelegen dorpen te 

bereiken met het evangelie. Zo’n gospelavond kost €100,- en elke truck €2.000,- per maand. Wilt 

u ons helpen? Klik dan hier als u wilt sponsoren. Dank u!  

          Jaap Dieleman - Abba Child Care 

https://www.abbachildcare.org/kippen-en-geiten-project.html
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://www.abbachildcare.org/kippen-en-geiten-project.html
https://www.abbachildcare.org/kippen-en-geiten-project.html
https://www.heilbode.nl/paginas/healing-gospel-truck.html

