Nieuwsbrief mei 2018
Nieuws van Beautiful Kidz Namibia
Beste donateurs, sponsors, vrienden en belangstellenden,
Hoog tijd om u weer bij te praten over alle activiteiten van Beautiful Kidz in Namibië en nieuws van ons bestuur
in Nederland. We hebben het samengevat in deze nieuwsbrief.
Bestuur Nederland:
Nadat Piet Falkena als oprichter van de stichting in Nederland vorig jaar
aangaf per 1 januari 2018 echt te stoppen, werden de taken van Piet
verdeeld, en dan kom je er achter dat Piet heel veel deed! Piet,
nogmaals bedankt!! Gelukkig was het bestuur vorig jaar al goed
uitgebreid, met Karin Couperus ( nu onze voorzitter), Allard de Hoop
(penningmeester) en Jennieke Bollier vanuit Namibië ( als fondswerver).
Samen met de ervaring van Tirza van Faassen (secretaris), Neno van der
Schaar (vicevoorzitter) en Renee de Boer (o.a. website) is het bestuur
Afscheid Piet Falkena
klaar voor de toekomst. Ook kan het bestuur rekenen op vrijwilligers die
willen helpen bij activiteiten in den lande. Het afgelopen jaar is een groep dames van de EVA op bezoek
geweest in ons centrum in Windhoek/Katatura, en na dit bezoek hebben velen aangegeven dit bijzondere
project ook vanuit Nederland graag te blijven steunen met acties of hulp. En dat doet ons erg goed! Want we
kunnen het alleen met uw hulp! Heeft u ideeën of wilt u ons ook helpen; alle hulp is van harte welkom!
Nieuws uit Namibië, geschreven door Jennieke Bollier:
Ons project in Katatura: In de kleuterschool hadden we eigenlijk al te veel kinderen aangenomen en in Januari
kwamen er nog een heel aantal bij. We hebben nu 102 leerlingen, dat is meer dan dat we ooit gehad hebben.
Het is moeilijk nee zeggen als je weer een kind ontmoet waarvan je weet dat ze echt heel hard een plekje bij
BKZ nodig hebben. Het is wel goed om één van deze kinderen uit te lichten: In januari kwam Prince bij ons
centrum. De moeder van Prince is nog maar 20 en is blind. Het is niet duidelijk wat
er precies gebeurd is omdat de familie hier over zwijgt. Alles wat we weten is dat
ze verkracht is toen ze 16 was, en dat toen Prince geboren is en dat ze later blind
werd. Het is goed mogelijk dat een familielid haar verkracht heeft. Dit gebeurd
vaak en er word geen aangifte van gedaan omdat het 'familie' is. Dit is heel
verdrietig want zo wordt er nooit recht gedaan aan de meiden met wie dit
gebeurd. De moeder van Prince heeft geen baan en krijgt slechts een uitkering
voor gehandicapten van nog geen 70 euro per maand. Daar moet ze het mee
doen. Een familie lid heeft haar opgevangen maar Prince woonde soms eens hier
en soms eens daar. Niemand die echt voor hem zorgde en zijn moeder kon het
niet. Wij hoorden over deze situatie van 1 van onze medewerkers en zijn Prince
gaan opzoeken. Hij verbleef bij een oom ver weg in een hele arme sloppenwijk. Hij
had eigenlijk niets te doen gedurende de dag maar scharrelde maar wat rond op straat. Eten was er bijna niet.
We hebben Prince terug gebracht naar zijn moeder en afgesproken met de familie dat wij gedurende de dag
voor Prince zullen zorgen als zij hem een beter thuis geven. Hij geniet echt van school en is herenigd met zijn
moeder. Wat een geluk.
Wat enkele weken geleden gebeurde is dat er op een maandagochtend op school plotseling een meisje flauw
viel. Het was een soort van epileptische aanval waarbij ze zich niet kon bewegen. Ze lag heel verkrampt op de
grond en bewoog helemaal niet. Haar ogen stonden wijd open maar ze kon niet knipperen. Alleen tranen
stroomden over haar wangen. Ik heb haar die ochtend snel naar het ziekenhuis gebracht en gelukkig gaat het
nu beter met haar. Het bleek dat ze het hele weekend bijna niet gegeten had. Alles wat ze had gegeten is een
zak met broodkruimels die ze met haar familie moest delen. Geen wonder dat ze zo zwak geworden was. We
hebben wel vaker nagedacht over een soepkeuken in het weekend, maar toen dit gebeurde hebben we
definitief besloten om er gewoon voor te gaan. Het is extra werk voor ons personeel die het eigenlijk al zo druk
hebben maar toch moet het gebeuren. We zijn twee weken geleden begonnen met de soepkeuken en we
geven nu een hartige soep op zaterdag. Er zijn heel veel kinderen die hier heel blij mee zijn.

In de huiswerk klassen is het ook erg druk. Zo druk zelfs dat we niet
genoeg tafels en stoelen hebben om iedereen een plekje te kunnen
geven. Ieder jaar beginnen we met het testen van de leerlingen. Het is
schrikbarend hoe laag het niveau is van de meeste kinderen. Een graad
6 leerling (groep 8) die niet weet hoe hij/zij het woord 'arm' moet
schrijven. Ze hebben heel hard individuele aandacht nodig en die krijgen
ze niet op hun school. 1 leerkracht moet daar vaak lesgeven aan een
klas van 50 kinderen, dat is niet te doen. Om meer individuele aandacht
te kunnen geven aan de kinderen (in de kleuterschool en bij de
huiswerkklassen) hebben we klasse assistenten aangenomen. Elke klas
heeft nu een assistent waardor we de kinderen beter kunnen helpen.

Huiswerk op de vloer want er zijn niet
voldoende tafels.

In het naaldwerkproject Anusa is het gigantisch druk geweest de afgelopen weken. Het liep
storm en we hebben heel veel uniformen verkocht, wat fantastisch is. Op dit moment zijn
we nog steeds erg druk met kleding die besteld is door organisaties die uniformen willen
doneren aan kinderen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen. We zijn bezig met het
uitdelen van deze kleding wat heel tof is om te doen. Al die blijde gezichtjes van kinderen
die zomaar een nieuw uniform krijgen, doet je goed.

Wat ook gaaf is om te melden is dat er in onze jeugd een soort van opwekking gaande is. Er zijn heel veel
kinderen die naar de jeugdclubs en discipelschap klassen komen en ze komen omdat ze willen, niet omdat ze
moeten. Wanneer we met elkaar bidden, is er een bijzondere atmosfeer en God raakt de jongeren echt aan. Ze
zijn dan ook heel enthousiast en wij geloven dat de jeugdclubs hen echt zal helpen om te leren hoe een relatie
met God op te bouwen en hoe goede keuzes te maken.
Onze projecten in regio Ovitoto: In Okahandja en Okandjira gaat het ook
goed al is de nood daar ook nog altijd heel hoog. Naast de scholen is
men daar ook heel veel bezig met wijkwerk en met het uitdelen van
voedsel enz. Veel baby's worden nog steeds geholpen met melk,
kleertjes, luiers enz. Sarah is onlangs een groep begonnen voor mensen
die Aids hebben. Dit was echt nodig omdat er een groot taboe ligt op
Aids waardoor veel mensen niet naar de kliniek willen gaan om zich te
laten testen of om medicijnen op te halen. Binnen de groep hebben de
mensen gesprekken met elkaar en kunnen ze elkaar steunen. Op lange
termijn hopen we dat de groep een soort van 'outreach' kan doen naar
de wijk toe zodat het onderwerp bespreekbaar wordt.

Bereiden van voedselpakketten voor de
gemeenschap

Ik ga ook nog elke week naar het ziekenhuis in Windhoek om daar training te geven aan de moeders over
ontwikkeling, gezond eten enz. Het is positief en de moeders leren veel. Hopelijk zullen ze het toepassen in hun
dagelijkse leven.
Ik hoop u met deze nieuwsbrief wederom een 'warm' kijkje te geven in het dagelijks leven in Namibië. De
verhalen doen ons ook beseffen dat uw (financiële) hulp en ons werk nog steeds hoogst noodzakelijk is!!
Verzoek:
We hebben het al eerder aangegeven: Krijgt u deze nieuwsbrief nog per post, maar heeft u een e-mailadres,
dan willen we heel graag u per e-mail op de hoogte houden. Dit scheelt kosten die we liever in Namibië
gebruiken voor noodhulp. U mag uw e-mailadres doorgeven aan info@beautifulkidznamibia.nl met uw nawgegevens en e-mailadres.
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