NIEUWS-UPDATE
Met Kerst werd mijn mailbox
overladen met gelukwensen voor Kerst
en Nieuwjaar. Om die reden hebben
we zelf even gewacht met het sturen
van berichten. Inmiddels is het nieuwe
jaar begonnen en kijken we terug op
een heel buitengewoon gezegend jaar.

Een grote investering met een prachtig rendement
Met het inzien van de jaarstukken kwam ik er achter dat
we in 2013 ruim €380.000,- hebben geïnvesteerd in ons
werk in India. Daarnaast zijn er nog meer dingen gedaan,
maar dit is toch echt meer dan ik had durven dromen. Ja,
we zijn dan ook bijzonder dankbaar en ik wil al onze
sponsors, donateurs en adoptieouders dan ook van harte
bedanken voor hun steun die dit alles mogelijk heeft
gemaakt. Heel, heel hartelijk bedankt!

Terugblik zegeningen 2013
In het kort wil ik die zegen met u delen. Zo hebben we
begin vorig jaar onze strategie gewijzigd van kinderhuizen naar adoptiegezinnen. Ruim 400 kinderen in
Rajasthan (waarvan 150 onder onze zorg vielen) zijn
geplaatst in adoptiegezinnen met de hulp van Jesus Heals
Ministries. We zijn heel dankbaar voor hun hulp.

Plannen voor 2014
Nu ligt er weer een heel nieuw jaar voor ons met
geweldige uitdagingen en mogelijkheden en we hebben
opnieuw een heel revolutionair plan. Maar eerst doen we
een benefietconcert op vrijdag 31 januari 2014.

Abba Family Homes
Zelf hebben we sindsdien ruim 200 babymeisjes gered en
geplaatst in adoptiegezinnen via ons Abba Family Home
project. Ook hebben we 6 hectare land gekocht waarop
de ouders gewassen kunnen verbouwen om een eigen
bestaan op te bouwen. Met de hulp van Farming Gods
Way, leren ze de beste landbouwmethode voor het beste
resultaat. Dit alles draait al op volle toeren.
Schoon drinkwatervoorziening voor 50 dorpen
Verder zijn we begonnen met onderwijs voor kinderen, en
hebben we ook 50 waterputten in 50 dorpen geslagen. Dit
hele project is in slechts 52 dagen gerealiseerd. We zijn
overweldigd door de snelheid waarmee dit is gebeurd.

Het Living Water Festival
Tijdens ons laatste bezoek in november jl. hebben we
naast het bezoeken van alle projecten en het bekijken
van de nieuwe waterputten tevens het 'Living Water
Festival' gehouden waarbij we 10.000 waterpotten
hebben uitgedeeld, maar wat nog mooier is, is dat er
duizenden Hindoes tot geloof zijn gekomen. Al met al is
dit meer dan we hadden durven hopen. We zijn
overweldigt door de zegen die we hebben gezien.

Het wordt een schitterende avond en we zien uit naar je
komst. Geef je dus snel op! Klik hier voor informatie en
om je op te geven. Verder wens ik u een heel gezegend
Nieuwjaar. We hopen samen nog veel mooie projecten te
verwezenlijken.
Jaap Dieleman

