Nieuwsbrief nr. 12 – juli 2016
“H.O.P.E. in South Africa 2016” is compleet.
De aanmeldingen zijn binnen. Wat zijn we blij met 24 deelnemers! Hiervan zijn 13
‘ervaren’ deelnemers en 11 deelnemers die voor het eerst met H.O.P.E. in S.A.
mee gaan. De leeftijd varieert tussen 18 en 70 jaar. Er gaan ervaren klussers mee
en mensen die dit talent nog mogen ontdekken. Het kinderwerk is voor de één iets
om naar uit te kijken en voor de ander iets wat hij/zij gewoon een keertje mee
gemaakt moet hebben.
Hoe dan ook, het zal weer een onvergetelijke ervaring worden voor elke
deelnemer. Met ons doel voor ogen, liefde en aandacht geven aan de
slachtoffer(tje)s van armoede en hiv/aids, mogen we veel van deze reis
verwachten. Wij weten dat God erbij is en dat Hij voor ons zorgt!

Verslag van de voorbereidingsdag.
Zaterdag 4 juni kwam de groep deelnemers van H.O.P.E. in S.A. 2016 voor het
eerst bij elkaar. Tijdens de voorbereidingsdag wordt er kennis gemaakt, worden
er informatie en ervaringen gedeeld en doen we teambuildingsactiviteiten. Het
was een leuke en enthousiaste start van onze gezamenlijke avonturen in Zuid
Afrika in oktober! Klik hier voor een verslag van deze dag.

Nieuwe plannen voor “Manuchah”,
op de “plaas” van Riaan en Elmarie.
Vorig jaar is er een start gemaakt met het plaatsen van 8
groentetunnels op de plaas van Elmarie en Riaan Venter “Manuchah”.
Dit lijkt het begin te zijn van een mooi plan!
“Moedwil Feeding Project”.
Riaan en Elmarie hebben een droom dat zij op deze plek tot zegen
kunnen zijn voor de arme mensen in hun omgeving. Naast de hulp die
Elmarie al biedt door haar hulpverlening bij trauma’s en moeiten van
kinderen en jongeren, willen Riaan en Elmarie de mensen in hun
omgeving, Moedwil, de gelegenheid geven om te helpen in het

verbouwen van groente. In ruil voor hun werk kunnen ze dan over gezond voedsel beschikken. Daarnaast willen zij
op kleine schaal schapen houden.
Riaan en Elmarie hebben een projectplan geschreven. Daarin beschrijven zij hoe zij hun plannen willen uitwerken en
welk doel zij voor ogen hebben. Zij benoemen mogelijkheden en bedreigingen. Sterke punten en zwakke punten. Ze
beschrijven de huidige situatie en de wensen die zij voor dit project hebben.
Wij vinden dit een prachtig plan! De participatie van de arme mensen op het platteland van Moedwil spreekt ons erg
aan. Zij worden actief ingeschakeld en kunnen door eigen inspanning zorgen voor gezonde voeding voor hen zelf en
hun kinderen. Het bestuur heeft besloten om Riaan en Elmarie te helpen bij dit plan. Dit betekent dat wij
meedenken in dit plan en dat wij willen kijken of wij kunnen zorgen voor fondsen om dit project verder uit te
bouwen. Daarnaast willen wij tijdens de projectreis in oktober 2016 praktische hulp verlenen. Wordt vervolgd!
Wij bidden om Gods zegen over dit project en wensen Riaan en Elmarie veel succes!

Uit het bestuur.
In 2015 hebben we afscheid genomen van onze voorzitter, Harry Hindriks. Hij gaat zich bezighouden
met de lokale politiek. Wij zijn dankbaar voor alles wat hij heeft mogen betekenen voor onze
stichting. Zijn bestuurlijke kwaliteiten en juridische kennis hebben ons enorm geholpen. Daarnaast
heeft hij als voorzitter ons enthousiasme in goede banen weten te leiden door de agendapunten
goed voor ogen te houden. Baie dankie Harry!
Eind 2015 moesten we ook afscheid nemen van onze assistent Hanneke Wieringa. Voor
Hanneke werden de plannen om voor een langere tijd te gaan helpen in Zuid Afrika
steeds concreter. Zij mocht zich via de organisatie Operatie Mobilisatie voorbereiden om
uitgezonden te worden naar Zuid Afrika. In februari 2016 was het dan eindelijk zover!
Hanneke nam afscheid van ons om voor 2 jaar te gaan werken voor Operatie Mobilisatie
in Zuid Afrika. We zijn blij voor haar omdat ze hier zo naar uit heeft gekeken maar we
zullen al haar hulp en enthousiasme natuurlijk missen! We leven en bidden met haar
mee en wensen haar Gods rijke zegen toe bij alles wat ze mag betekenen in Zuid Afrika.
De ontstane vacatures hebben we nu opgevangen door Mieke Hilvers (communicatie/pr) als voorzitter aan te
stellen. De taken van assistent zijn voorlopig onder de andere bestuursleden verdeeld. Wij zijn nog op zoek naar
iemand die het bestuur wil versterken.
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