NIEUWS-UPDATE
We zijn al weer even terug uit India,
waar we van 14 tot 25 november met
een team van acht mensen zijn geweest.
Er is heel veel is gebeurd dat beslist de
moeite van het vertellen waard is.
De watervoorziening is klaar!
Op 20 september jl. kregen we een toezegging van €
100.000,- om in de 50 dorpen waar we werken een
schoon drinkwater voorziening te plaatsen. In enkele
weken tijd had onze partner Kingsly alle nodige
voorbereidingen getroffen en in begin november is de
eerste pijp geslagen. Nog geen twee maanden later zijn
alle 50 watervoorzieningen klaar en kunnen de Dalits is
deze dorpen schoon drinkwater tappen. Het lijkt wel op
het wonder van de muur van Jeruzalem die in slechts 52
dagen werd gebouwd. We zijn blij verrast.

We waren overweldigt door deze respons, omdat er
volgens John Lazarus nog nooit een evangelisatiecampagne in dit achtergestelde gebied is geweest.
Kingsly heeft duizenden reacties gekregen en dus is er
nog heel veel vervolgwerk te doen. Aan het eind van het
feest hebben ook nog 10.000 waterpotten uitgedeeld om
daarmee schoon water te kunnen halen.

De vrouwen wachten bij de bron om schoon drinkwater te tappen

Farming Gods Way
Ook hebben we ons landbouwproject bezocht. Een stuk
grond van 6 hectare dat inmiddels voor 200 gezinnen
voorziet in inkomsten. Tijdens ons bezoek werd er les
gegeven in de spectaculaire landbouwmethode van
'Farming-Gods-Way' dat leidt tot betere oogsten en een
grotere opbrengst. De tweede oogst word een dezer
dagen van het land gehaald en ze kunnen wel vier tot vijf
keer per jaar oogsten. Geweldig voor deze mensen.

Kingsly kijkt hoe een waterbron werd geslagen

Living Water Festival
Om dit prachtige project op feestelijke wijze te vieren
hadden we het 'Living Water Festival' georganiseerd.
Duizenden dorpsbewoners waren gekomen om dit met
ons mee te vieren. Uiteraard hebben tijdens dit festival
niet alleen gesproken over het schone drinkwater maar
vooral ook over het Levende Water dat Jezus geeft uit
een bron die nooit opdroogt. Duizenden mensen
stroomden naar voren toen we hen vertelden dat uit
deze Bron mochten komen drinken. Ze verdrongen elkaar
om door ons aangeraakt en gezegend te worden.

Ze worden onderwezen in de 'Farming Gods Way methode

Meer land kopen
We willen heel graag nog een paar hectare land kopen
zodat we nog meer adoptie-ouders kunnen helpen om
een nieuwe toekomst op te bouwen zoals ook Kala die
Ponnu heeft geadopteerd. Help ons mee om verschil uit
te maken tussen leven en dood voor deze mensen. Kijk
hier hoe u dat kunt doen of hier als u wilt doneren.

Tot slot
Ja, want er is nog zoveel meer, de babies, de kinderen in
de kinderhuizen, medische zorg, onderwijs, een plek om
samen te komen, enz. Enfin, volgende keer weer meer.
Tot slot nog een mooie foto impressie van het plezier dat
we met de kinderen hebben gehad.

De weduwen met hun potten zitten samen voor de kerk

Met Pieter Sijl, onze voorganger uit Zeewolde die mee was

