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Inleiding 
Conform de doestellingen van st. Abba Child Care zijn we afgelopen jaar bijzonder productief geweest. 
Zie hieronder de lijst van zaken die onder onze doelstellingen vallen. 
 
1. Weeskinderen project – adoptieouders zoeken en sponsors. 
Het afgelopen jaar zijn er weer ruim 150 wees-straat-kinderen bijgekomen die we hebben opgevangen 
en geplaatst in een van onze adoptiegezinnen. Een deel daarvan t.b.v. St. de Vaste Burcht in Andhra 
Pradesh. De groei van het aantal Nederlandse sponsors is het afgelopen jaar goed ingelopen op het 
actuele aantal kinderen die we sponsoren. De teller staat inmiddels boven de 1000 kinderen.  
 
2. Het weduwe-project – fondswerving voor sponsoring van levensonderhoud en onderdak  
Voor ons weduwe project geldt in principe hetzelfde. Ook daar is een geringe toename van sponsors 
zodat we meer weduwen hulp kunnen bieden. Het afgelopen jaar is het aantal sponsors gelijk gebleven. 
 
3. Het waterproject – Het ontwikkelen van schoon drinkwatervoorzieningen. 
In 2017 hebben we in het nieuwe district Chengalpattu 50 waterputten geslagen. En daarnaast nog eens 
13 waterputten bij onze multifunctionele dorpshuizen. De teller stond eind 2018 op ruim 150 waterputten. 
 
4. Het onderwijsproject – Het creëren van onderwijsmogelijkheden voor kansloze kinderen 
Vorig jaar hadden we zo’n 16 schooltjes, maar in zo’n 24 multifunctionele dorpshuizen draaien nu ook 
schooltjes waar kinderen voor het eerst les krijgen. De intentie is om dit uit te breiden naar meer 
dorpshuizen. Een leerkracht kost € 50,- per maand. De uitdaging is nog steeds om sponsors te vinden 
voor onze leerkrachten, zodat we meer kinderen les kunnen geven. 
 
5. Het landbouwproject – De adoptieouders helpen een eigen bestaan op te bouwen 
Inmiddels zijn er bijna 900 gezinnen die een semi-zelfstandig bestaan hebben opgebouwd op onze 
coöperatieve farm. Een enorme steiging t.o.v. vorig aar. Ook hebben we heel veel land kunnen aankopen 
dankzij een aantal grote sponsors. We hebben ruim 13 hectare land kunnen kopen waardoor we ook weer 
ruim 600 gezinnen een nieuwe toekomst perspectief kunnen bieden.  
 
6. Het intensiveren van de samenwerking met Sharing Hands Trust (SHT); 
Het succes van onze projecten is voor een groot deel te wijten aan de geweldige inzet van onze lokale 
partner in India, te weten Sharing Hands Trust. Om die reden hebben we in januari 2018 opnieuw een 
werkbezoek gebracht met een team. We hebben de intentie om dit minstens 1x per jaar te blijven doen. 
 
7. Het toerusten van geestelijke/sociale werkers in ons ABC-centrum 
In 2017 hebben we een gebouw aangekocht dat zal functioneren als ons ABC (Abba Bible Centre). 
Daarin hebben we het afgelopen jaar lokale mensen opgeleid als geestelijke en sociale werkers om het 
werk zelf verder voort te zetten. Ook zal dit gebouw functioneren als ons centrale kantoor in de regio van 
onze projecten. Dit project loopt nu goed. 
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8. Multifunctionele dorpshuizen 
Naast de waterputten hebben we in de nieuwe regio Chengalpattu in 2017 ook 25 multifunctionele 
dorpshuizen gebouwd, waar medische zorg, onderwijs, training en toerusting en geestelijke zorg zal 
worden verleend. Inmiddels is er ook weer een nieuw gebied (Cheyyur) voor ons open gegaan 
 
9. Medische zorg in Chengalpattu 
Ten behoeve van het nieuwe gebied Chengalpattu is ook een 2e ambulance aangeschaft om adequaat 
hulp te kunnen bieden aan de allerarmsten in deze achtergebleven gebieden. Regionale hospitalen 
hebben gratis medisch zorg aangeboden maar wij moesten zelf het transport verzorgen, vandaar dat we 
deze ambulance hebben aangeschaft. Deze zijn nu operationeel maar we zoeken ook nog sponsors die 
medische kampen per dorp willen sponsoren (€ 200,- per kamp) 
 
10. Het delen van het goede nieuws met de allerarmsten via de Healing Gospel Truck 
Veel van de kleine dorpjes in het binnenland zijn verstoken van goede voorzieningen. Als organisatie 
willen we juist ook hen de helpende hand toesteken. De Healing Gospel Truck kan met zijn 
multifunctionele mogelijkheden deze dorpen bijna dagelijks bezoeken om het goede nieuws te vertellen 
en de dorpelingen hoop en hulp te bieden. Het afgelopen jaar zijn er mede bus bijna 100.000 mensen 
bereikt in deze achtergelegen gebieden, ook in het komende jaar zullen we dit blijven voortzetten. 
 
Samenvatting - kort samengevat hebben we in 2018: 
-Ruim 900 adoptiegezinnen gesponsord 
-12 multifunctionele dorpshuizen gebouwd 
-13 waterputten geslagen 
-Ons ABC-trainingscentrum is van start gegaan 
-De Healing Gospel Truck is operationeel sinds maart 2018 
-Tientallen weduwen, pastors en leerkrachten zijn gesponsord. 
-Er is veel nieuw filmmateriaal gemaakt om het komende jaar een nieuwe documentaire te maken. 
 
De financiële verantwoording van al onze projecten is te zien in de jaarverslagen van St. Abba Child Care. 
Deze vindt u elders op deze website. Wilt u meer informatie of een toelichting,  neemt dan a.u.b. contact 
met ons op. 
 
Jaap Dieleman 
December 2018 
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Stichting Abba Child Care International 
Kamer van Koophandel  : 51088312 
Fiscaal nummer  : 8230.83.214 
 
Correspondentie-gegevens: 
Stichting Abba Child Care Int, 
Boomkleverlaan 263A 
3893-JW  ZEEWOLDE 
E-mail: info@abbachildcare.org 
Internet: www.abbachildcare.org  
Telefoon: +31-851043513   
Mobil: 06 24 39 76 54 
 


