Nieuws-update
De lente is begonnen, tijd voor
nieuwe dingen en daarom ben ik
blij met het mooie nieuws dat ik
vandaag uit India kreeg.
Zoals u weet hebben we een nieuw sponsor programma
dat we Abba Family Homes (AFH) noemen. Daarbij
plaatsen we kinderen in adoptiegezinnen. Het mooie
nieuws is dat JHM, een van onze partners in India ons
geholpen heeft om voor bijna 300 kinderen adoptiegezinnen te vinden. Dat is veel sneller gegaan dan we
verwacht hadden en dus gaan we nu adoptieouders
zoeken voor de overige kinderen die nu nog gesponsord
worden door Nederlandse sponsorouders. Zodra dit
gebeurd is nemen we contact met hen op over de
verandering die dit teweeg brengt.

Film-crew India
In januari is er een
filmteam naar India
geweest om een
documentaire
te
maken over ons
werk. Straks gaan
ze met al dit filmmateriaal aan de slag om een mooie compilatie over ons
werk te maken. Zodra deze DVD af is komt ze beschikbaar
voor geïnteresseerden en wellicht voor een TV-promo.
Klik hier om hun facebook te bekijken en hier om de foto’s
te zien die Julian Lankhorst heeft gemaakt. Hieronder
alvast een mooie foto's van Julian.

Land verkocht

Het land dat we aangekocht hadden voor Abba Village (zie
foto hierboven) is verkocht. De koper is onze Indiase
partner JHM. Ze hebben ons de volle prijs betaald plus
27,5% erboven op. Dat betekend dat we meer dan
€16.000,- winst maken op deze investering. Voor dit geld
kunnen wij weer land kopen voor het AFH programma.
Bovendien heeft JHM dit land toegewezen aan een aantal
adoptieouders die voor onze kinderen zorgen. Zo blijft het
oorspronkelijke doel waarvoor dit land was gekocht,
onverkort gehandhaafd. Dat is goed nieuws.
Benefit-diners
Op 16 maart heeft mijn vrouw Antje voor een echtpaar
gekookt en dat heeft netto € 1.250,- opgeleverd voor ons
werk. Daar kunnen we weer een gezin blij mee maken.
We hebben al eerder benefit-diners gedaan en ook dit
jaar zijn er al weer een paar in voorbereiding. Zodra we
tijd en plaats hebben vastgelegd, krijgt u van ons bericht
en zullen we het ook op de site vermelden.

Nieuw magazine
Binnenkort komt het nieuwe That's Life Magazine uit met
een speciale bijlage over ons Abba Family Home plan. Als
u een gedrukte versie wilt ontvangen, geef u dan hier op
voor de nieuwsbrief. Na lancering van de gedrukte versie,
maken we het magazine ook digitaal beschikbaar voor u,
waarmee u ook makkelijk anderen bekend kunt maken
met ons werk onder de kinderen in India.
Abba Family Homes

De verandering van Abba Village naar Abba Family
homes is groot. En velen hebben daar dan ook vragen
over. Kijk op onze FAQ-pagina waar veel van die vragen
wellicht al beantwoord zijn. Klik hier voor een compacte
beschrijving van het nieuwe plan en voor meer informatie
over alle nieuwe ontwikkelingen op onze site.
Kroonappels
We hebben meegedaan met de kroonappels van het
Oranjefonds. Helaas hebben we niet gewonnen, maar wie
weet lukt het de volgende keer wel. We blijven vol goede
moed en verwachten de zegen van de Heer.
Jaap Dieleman

