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Beste Beautiful Kidz vrienden,
De maanden vliegen voorbij, hoog tijd om u weer bij te praten over alles wat er in Nederland maar vooral in Namibië
gedaan wordt bij Beautiful Kidz. We beginnen met een korte update over het werk in Nederland, en daaronder een
boeiend verhaal over alle activiteiten die in Namibië hebben plaatsgevonden.
Nieuws uit Nederland:
We willen als bestuur, alle mensen, bedrijven, fondsen en kerken in deze nieuwsbrief allereerst bedanken voor uw
(financiële) steun die we de afgelopen periode van u hebben ontvangen. Geen geld is geen hulp! Alle gelden zijn, op
onvermijdelijke kosten na, gebruikt om de projecten en hulp van Beautiful Kidz Namibië te kunnen bekostigen. We hebben
samen met Jennieke ook voor 2018 een overzichtelijk jaarrapport gemaakt, waarin alles is gespecificeerd. Zeker een
aanrader om dit eens door te lezen! U kunt dit jaarrapport op onze site vinden. We zullen ook voor 2019 proberen de
onkosten zo laag mogelijk te houden, dus ontvangt u deze nieuwsbrief of correspondentie nog per post, geef dan z.s.m.
uw mailadres door. Porto en drukkosten zijn duur en kunnen vanzelfsprekend beter anders gebruikt worden. We zijn als
bestuur trots op het team in Namibië, het geeft ons veel kracht om ook dit jaar weer actief op zoek te gaan naar mensen
die dit mooie project willen steunen.
Nieuws uit Namibië:
Er valt altijd zoveel te vertellen over wat er zoal gebeurt hier bij Beautiful Kidz. Alle programma’s zijn in volle gang en
de eerste schooltermijn zit er al weer bijna op
Naast het onderwijzen van de 250 kinderen in onze reguliere programma’s, hebben we
ons de laatste tijd ook veel gefocust op het helpen van kinderen die nog niet dagelijks
naar ons centrum kwamen.
Ons wijkteam speelt daar een belangrijke rol in. Elk kind dat bij ons komt, komt uit een
probleem gezin, vandaar dat een regelmatige check-up thuis nodig is. Dit jaar, tijdens de
wijkbezoeken, vond het team veel straatkinderen. Dit is een groeiend probleem in
Windhoek en omstreken. Veel kinderen worden thuis verwaarloosd en worden door
drugdealers verleid tot het verkopen van drugs. In januari hebben we 23 van deze
kinderen kunnen helpen door voor hen een plek in een lokale school te vinden en door het
betalen van hun schoolgeld, schooluniform en schrijfbenodigdheden. Elke dag na
schooltijd komen deze kinderen naar Beautiful Kidz voor een warme maaltijd en voor de
huiswerkklassen. Het is bemoedigend om te zien hoeveel vooruitgang ze hebben geboekt
in de afgelopen maanden.
Al sinds vorig jaar hadden we het op ons hart gekregen om onze handen uit te strekken naar gebieden rondom
Katutura. Katutura is erg arm maar de sloppenwijken rondom ons centrum groeien ook
en de nood is verschrikkelijk hoog. De meeste mensen die hier wonen, komen
uit verafgelegen gebieden en kwamen naar Windhoek op zoek naar werk.
Dit is echter niet te makkelijk te vinden wanneer je ongeschoold bent en
wanneer er simpelweg niet genoeg banen zijn. Uiteindelijk grijpen veel
volwassenen naar de alcohol om hun teleurstelling en verveeldheid weg te drinken.
Kinderen blijven alleen en verwaarloosd achter in de kleine golfplaten huisjes.

Elke week gaan we naar een sloppenwijk genaamd ‘Okahandja park’ waar we in de volgende
termijn zullen beginnen met een jeugdprogramma. Vooral jonge kinderen hebben het erg
moeilijk omdat ze thuis niet de emotionele en financiële steun krijgen die ze nodig hebben.
Honderden kinderen lopen in de middagen rond op straat. Ons doel is om deze groep een mooi
programma aan te bieden waar ze zich welkom voelen, waar ze leuke dingen kunnen doen en
waar ze goede normen en waarden kunnen leren die hen hopelijk zullen helpen om goede keuzes
te maken voor hun toekomst. Wij zijn echt super enthousiast over een nieuwe mogelijkheid om
weer meer kinderen te bereiken.

Ovitoto
Wat ook een bijzondere nieuwe ontwikkeling is, dat we, dankzij een vrijwilliger uit
Amerika, op dit moment twee praktische cursussen kunnen aanbieden aan werkloze
mensen in Ovitoto. Dit specifiek voor jonge mensen in
de HIV/Aids supportgroep en de vrouwen in de
jonge moedersgroep. Het doel van de cursussen is
om deze mensen een vak te leren en hen een
mogelijkheid geven om wat extra geld te verdienen.
In Okandjira en Okamuina hebben we een groep
van 85 kleuters in de kleuterschool en dankzij een
nieuwe personeelslid kunnen we ook meer
aandacht geven aan het jeugdwerk. Het is gaaf om
kinderen les te kunnen geven van wie je weet dat
ze normaalgesproken thuis hadden moeten blijven.
Ook kunnen we met behulp van giften een heel aantal
leerlingen helpen die nu op de lagere en middelbare school zitten.

Kleuterleiderstraining
Omdat we zoveel aanmeldingen hadden ontvangen voor onze kleuterleiderstraining,
gaan we het dit jaar zelfs twee keer aanbieden. Op dit moment hebben we een
groep van 40 leerlingen en in mei hopen we een nieuwe
cursus te starten met weer een groep van 40 studenten. Voor
hen die hun school niet hebben afgemaakt en werkeloos zijn,
is dit een mooie brug om weer terug te kunnen gaan naar
school of om zelfs een baan te vinden.

Helaas hebben we naast al deze mooie dingen ook een heel verdrietige ervaring gehad. Violet, 1 van onze
kleuterleidsters, is een aantal weken geleden op 47 jarige leeftijd heel plotseling overleden. Violet werkte
al meer dan 8 jaar bij ons en iedereen was erg aan haar gehecht. Het was een grote klap, niet alleen voor
ons maar ook voor de kinderen en de jeugd. In een mooie herdenkingsdienst hebben we samen afscheid van
haar genomen, getroost door het feit dat we mogen weten dat ze nu samen met God mag zijn. We zullen
haar missen.
Wij willen u bedanken voor uw steun in alles wat we doen. Ondanks dit verdrietige nieuws geeft terugkijken op de
afgelopen 3 maanden een heel goed gevoel, omdat we samen met het personeel en onze sponsors weer zoveel hebben
kunnen doen voor veel kinderen en hun families. Daar zijn we echt dankbaar voor.
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