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Beste vrienden,
We zijn onuitsprekelijk dankbaar voor de hulp die
we van vrienden zoals u hebben ontvangen. We
hebben daarmee in de afgelopen 3 jaar 75
waterputten geslagen. Elke dag drinken 150.000
mensen van dit water. Sindsdien is er niemand meer
gestorven door het drinken van vervuild water. Ook
hebben we in de afgelopen 2 jaar met de hulp van
onze ambulance 1200 mensen kunnen helpen die
een operatie nodig hadden. Ruim 606 kinderen die
we op straat hebben gevonden wonen nu in een adoptiegezin en ruim 2500 kinderen gaan nu
voor het eerst dagelijks naar school. Vrouwen hebben naailes gekregen zodat ze nu zelf
inkomsten verdienen en ruim 1250 weduwen hebben ook hulp ontvangen via ons werk.
In oktober kwam mijn partner Kingsly naar Nederland en hadden we een benefiet diner. In de
week daarna hebben we op diverse plaatsen in Nederland ons project mogen delen. Veel
mensen dragen ons werk een warm hart toe en hebben ons rijkelijk gesteund. Zo hebben we
in afgelopen jaar bijna een half miljoen euro aan ondersteuning mogen krijgen. Met het geld
dat we nu ontvangen hebben, gaan we:
- 50 nieuwe waterputten maken in een nieuw achtergesteld gebied
- Een ambulance aanschaffen voor in ditzelfde nieuwe gebied
- Een “Living Water Festival” houden in januari 2017 in dit gebied en...
- 10.000 waterpotten uitdelen aan de allerarmsten in dit gebied
- 3 multifunctionele dorpshuizen bouwen (nog 27 te gaan)
- 1 hoofdkantoor/kerk/bijbelschool starten in het centrale dorp
- 200 paar aangepaste schoenen laten maken voor het melaatsen-kamp
- 6,5 acre (=2.7 hectare) land aankopen voor het Moringa-project
- 130 gezinnen met hun adoptiekind kunnen daarvan leven
- 500 bijbels uitdelen in een dorpje
- 20 naaimachines kopen voor 2 naaischooltjes
- 20 nieuwe kinderen en gezinnen zijn weer gesponsord
- een pastor steunen voor de komende 3 jaar
- en...... nog veel meer, het wordt vervolgd.

Living Water Festival
Kingsly is al terug en volop bezig. De eerste 10 waterputten zijn al geslagen en onze tweede
ambulance wordt een dezer dagen geleverd. De volgende 3 dorpshuizen zijn al weer in
aanbouw en in januari gaan we met een team van 12 man naar India. De tickets zijn besteld
en de visa aangevraagd. Opnieuw zullen we een Living Water Festival organiseren om met de
dorpsbewoners te vieren dat ze schoon drinkwater hebben. Uiteraard zullen we dan opnieuw
spreken over "het Levende Water" dat Jezus geeft. We bidden dat we, net als vorige keer,
10.000 mensen mogen winnen voor Jezus. Bid met ons mee, dat God zijn Woord zal
bevestigen met wonderen en tekenen en dat we bewaard blijven voor onrust. Want hoewel
we veel gunst hebben bij God en bij de dorpsbewoners, is er ook veel tegenstand tegen het
evangelie van Jezus Christus. We geloven in de kracht van gebed zodat we daarvoor bewaard
blijven en we opnieuw een grote oogst van zielen mogen winnen voor Jezus Christus.
Dank voor uw gebeden en giften. We vertrouwen
dat God zal voorzien, maar als u ook deel wilt
hebben aan dit mooie werk, ervoor wil bidden en
ons werk steunen, kijk dan op onze site
www.abbachildcare.org. Doneren kan ook altijd
op: www.abbachildcare.org/doneer.html
Hartelijk dank voor alle hulp, vooral namens alle
dorpelingen die onuitsprekelijk dankbaar zijn
voor de hulp die hen wordt geboden.
En niet in de laatste plaats door mijn partner Kingsly en ikzelf. Tot slot wensen wij u Gezegende
Kerstdagen, waarin we gedenken dat Jezus mens is geworden en onder is gekomen. En een
heel gezegend, voorspoedig en vruchtbaar 2017.
Jaap Dieleman

