April 2017

Nieuws-Update
Beste vrienden, het is de hoogste tijd om
een update te geven van de laatste
ontwikkelingen van ons werk in India. Er is
weer zoveel gebeurd wat de moeite van het
vertellen waard is.

Van kerkafbreker tot kerkbouwer
Ik word zo blij als ik denk aan Chittibabu, die eerst de
kerk had verwoest met een bulldozer. Drie jaar geleden
kwam hij tot geloof in het “Living Water Festival”. Nu is
hij een van onze steunpilaren die helpt om kerkjes te
bouwen en hij is oudste in de kerk die gebouwd is op de
plek waar hij de oude had verwoest. Schitterend gewoon!
Ach, de plaats ontbreekt mij om alles te vertellen, er is
zoveel gebeurd. Het is een gewoon opwekking.

100 multifunctionele dorpshuizen
In januari 2016 waren er 11 kerken geopend, in januari
2017 waren dat er al 25. Nu worden er weer 4 gebouwd in
Chengalpattu, een nieuw gebied dat begin dit jaar voor
ons is opengegaan. We hebben 20 van de 50 waterputten
al geslagen, maar we gaan er ook 50 multifunctionele
dorpshuizen bouwen. Dat is dus een verdubbeling van ons
oorspronkelijke plan om er 50 te bouwen.
Jaap met Chittibabu en Bert Koelewijn, de sponsor van deze kerk

Maar er is meer dan alleen gebouwd, want elke kerk
groeit. Er zijn inmiddels in 16 kerkjes ook schooltjes met
zo’n 50 kinderen per schooltje. Bijna 800 kinderen gaan
nu voor het eerst naar school. We zoeken sponsors voor
de leerkrachten die zich voor €50,- p.m. enthousiast
inzetten om deze kinderen les te geven. En in 8 kerkjes
zijn ook al naaischooltjes begonnen. Voor € 1.000,- kopen
we dan 10 naaimachines waarmee de vrouwen uit het dorp
leren naaien. Een opsteker voor hun eigenwaarde, maar
ook zodat ze zelf kunnen bijdragen in de kosten van hun
gezin. Helpt u mee?

Een tweede ambulance
Onze eerste ambulance heeft in het afgelopen jaar bijna
1200 mensen mogen helpen, zo’n 50 per maand. We zijn
dankbaar voor de ziekenhuizen die ons helpen om deze
allerarmsten medische zorg te verlenen, als wij maar voor
het vervoer zouden zorgen. En nu Chengalpattu voor ons
is opengegaan, hebben we een ambulance gekregen voor
dit gebied. Het academisch ziekenhuis van Chengalpattu
heeft al toegezegd ook te willen helpen met operaties. U
begrijpt dat we bijzonder dankbaar zijn.

De burgemeester die van kanker werd genezen met zijn gezin

Kingsly voor de nieuwe ambulance voor het Chengalpattu district

Het geestelijke klimaat in de dorpen is aan het veranderen
door de komst van de dorpshuizen. In een van de dorpjes
werd de burgemeester genezen van een kankergezwel in
zijn hoofd. De artsen wilden hem niet opereren, omdat
dat te gevaarlijk was. Maar na gebed was het gezwel
verdwenen. Zijn hele gezin is tot geloof gekomen en ze
helpen ons nu geweldig mee met het werk en in zijn dorp
zijn veel families door zijn getuigenis tot geloof gekomen.

Land gekocht
Vorig jaar hebben we 8 acres land bijgekocht, zodat we
nog 100 gezinnen en weeskinderen konden helpen. Dit
land is al aan onze adoptieouders toegewezen en we zijn
nu weer op zoek naar nieuw land. En we zoeken ook nog
mensen die zo’n adoptiekind willen sponsoren voor €12,50
per maand. Wilt u helpen? Klik hier! voor meer informatie
of om u aan te melden.

Schoenen voor de melaatsen
Met dank aan een van onze teamleden die zich ingezet
heeft voor het melaatsenkamp dat we elk jaar bezoeken,
hebben alle melaatsen (bijna 200) op maat gemaakte
schoenen gekregen. Daarnaast hebben ze allemaal een
fles geurige zalf gekregen voor hun droge huid, nieuwe
tandenborstels en een hoop knuffels. Wat een voorrecht
om dit voor deze verschoppelingen te mogen doen.

Ontmoeting met alle sponsorouders
Verder hebben we een speciale tienerdienst gehad.
Schitterend om te zien hoe deze jongen kinderen, de
levende God prijzen. Ook hadden we een ontmoeting met
de 400 weduwen die een steuntje in de rug krijgen en alle
sponsorouders met hun kinderen (inmiddels ruim 600).

Alle melaatsen kregen op maat gemaakte schoenen

De weduwen
Bij het kinderhuis in Chennai zijn nu door onze Indiase
partner 14 woningen gebouwd voor de allerarmsten die
daar mogen wonen op voorwaarde dat ze ook een weduwe
in huis nemen om voor te zorgen. Bovenop het bestaande
kinderhuis zijn inmiddels 8 appartementen waar drie tot
vier weduwen per appartement kunnen wonen. Deze
weduwen krijgen nu zorg en liefde van hun zorggezin en
de weeskinderen en die weeskinderen krijgen wederkerig
nu liefde en aandacht van deze ‘oma’s die door hun eigen
kinderen zijn verworpen. Een prachtige kruisbestuiving.
Wilt u een weduwe sponsoren? Klik dan hier!

Een aantal van de weduwen die boven het kinderhuis wonen

Een groot deel van onze adoptieouders met hun sponsorkinderen

Living Water Gospel festival
Ook hebben we in het nieuwe gebied een Gospelfestival
gehouden. Er waren mooie wonderen van genezing en
meer dan 3.000 namen een beslissing voor Jezus. Een
mooie start voor ons werk in Chengalpattu.

Het 'Living Water Festival' met ruim 3.000 beslissingen voor Jezus

Noodhulp na cycloon Vardah
Eind november trof een zware cycloon Chennai.
Tienduizenden werden dakloos en er vielen doden. Bijna
honderd kinderen werden tijdelijk in ons kinderhuis
opgevangen. We zijn toen gelijk een hulpactie gestart
voor een ‘Hopebox’. Maar het werd een ‘Hopebag’ waar
4 mensen een maand van konden overleven. Dankzij de
hulp van zoveel sponsors hebben we ruim 2.000 mensen
eerste hulp kunnen geven. Alles sponsors heel erg
bedankt. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen doen!

Een prachtig filmpje
Op onze laatste reis heeft Jonathan alles op de gevoelige
plaat vastgelegd en er een schitterend filmpje van
gemaakt. Echt een mooie promo. Moet je echt ff zien!

Een schitterende promo - acht jaar werk in 2.14 min. samengevat

En hoe nu verder...
Ja, het werk gaat door en er is nog zoveel meer te
vertellen, want we hebben al 25 multifunctionele
dorpshuizen gebouwd, ruim 600 weeskinderen in een
gezin geplaats, 80 waterputten gebouwd waardoor ruim
200.000 mensen nu elke dag schoon drinkwater hebben en
16 scholen gestart, naaischooltjes, melaatsenzorg, wezen
en weduwen. Ach, te veel om op te noemen, en we
kunnen dit allemaal doen dankzij onze partners, vrienden
en sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt. En u kunt
ook deel uitmaken van dit mooie werk door bijvoorbeeld
een kind te sponsoren of een ‘aandeel’ te kopen! We
hebben 500 nieuwe ‘aandelen’ uitgegeven om nog meer
armen te kunnen helpen. Klik hier voor meer informatie.

Ruim 2.000 mensen konden we dankzij u helpen met een 'hopebag'

Sponsor een kind!
Een andere manier om te helpen is door een kind te
sponsoren. Dat kost €12,50 per maand en is voor maximaal
10 jaar, omdat de adoptieouders dan zelf de zorg kunnen
dragen van de opbrengt van het land. Klik hier! voor meer
informatie en/of om u gelijk aan te melden.

Tot slot
Nu bent u weer even bijgepraat. Kijk op onze site voor de
laatste nieuwtjes. Dank voor uw betrokkenheid en uw
financiële steun. Gods zegen!
Jaap Dieleman
Geef een kind een familie en die familie een toekomst!

