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NIEUWS-UPDATE 

Wat zijn er veel ontwikkelingen in 

een korte tijd. Begin dit jaar 

hebben we ons nieuwe  "Abba 

Family Homes" plan gelanceerd en 

nu hebben we al 108 baby's 

kunnen plaatsen in een adoptiegezin die van ons een stukje 

land hebben gekregen.  

Nieuw land gekocht   

Aanvankelijk hadden we 2 hectare land gekocht. En in de 

afgelopen maand hebben we nog ruim 4 hectare land erbij 

kunnen kopen. We hebben nu ruim 6 hectare goede 

bouwgrond om aan adoptie-ouders een stukje land te 

geven. Inmiddels maken 108 adoptie-gezinnen er gebruik 

van en hebben nog ruimte voor bijna 200 gezinnen. In onze 

ogen is het misschien maar een klein stukje land per gezin, 

maar met 3 tot 5 oogsten per jaar kan deze vruchtbare 

grond heel veel opbrengst leveren voor een gezin.  

De 4 hectare grond die we zojuist hebben gekocht worden 

voorlopig door boeren bewerkt en wij krijgen daarvoor een 

derde deel van de opbrengst, waardoor we tevens wat 

inkomsten en voedsel hebben voor onze kinderen in de 

andere kinderhuizen. 

Farming Gods Way 

    

Zoals u in ons magazine en op de site kunt lezen, hebben 

we het "Farming Gods Way" plan omhelst. Binnenkort 

komen de leiders van deze revolutionaire landbouw-

methode om onze adoptie-ouders te leren hoe zij op een 

nog effectievere en vruchtbare manier hun land kunnen 

bewerken. 

Ons nieuwe magazine   

Klik hier of op het magazine om het te 

lezen. Wilt u liever een gedrukte 

versie (of een aantal om ons werk met 

anderen te delen) mail ons dan hier 

met uw verzoek en uw adres 

gegevens. Dan sturen wij u het 

magazine toe. 

  

                                                            

                                                                   Zeewolde,  3 juli 2013 

DVD: Hoop voor de hopelozen  

Het heeft langer geduurd dan we hadden gehoopt. Maar nu 

is het toch gelukt, de filmpjes van onze filmploeg zijn klaar 

en de komende week hopen we de DVD in productie te 

nemen. Het zijn indringende filmpjes die op dramatische 

wijze de nood laten zien van de kinderen en weduwen in 

India. Neem hier alvast een kijkje naar weduwefilmpje 

. 

 

Benefit-diners 

Op 10 juni hebben we een schitterend benefitdiner gehad 

in restaurant "De Mandemaaker" in Spakenburg. Met dank 

aan de Mandemaaker en alle gasten heeft dit diner netto € 

3.500,- opgeleverd voor ons werk.  

Benefitdiner 20 september 2013   

Heeft u het diner van 10 juni gemist? Noteer dan alvast 20 

september in uw agenda voor een nieuw benefitdiner in 

Nieuwegein.  Informatie volgt spoedig. 

http://www.abbachildcare.org/uploads/7/8/2/6/7826556/_abba_family_homes3.pdf
http://www.abbachildcare.org/windows-for-widows.html
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http://www.abbachildcare.org/uploads/7/8/2/6/7826556/_abba_family_homes3.pdf

