NOODHULP

Geef Yuri Leonardo de Jesus (7 jaar) een leerplek.
Klik op bovenstaande banner.
Yuri is een rustige, sociale
leerling met veel vriendjes.
Samen met zijn oma gaat hij
naar de samenkomsten in de
Sítio CA.

Hoofdkantoor NL

Het Tasveld 9 3342GT
Hendrik Ido Ambacht
Nederland
M:+31613514793
KvK: 24348714

Ik zou die virusontkenners graag eens meenemen op mijn komende werkbezoek
aan Brazilië. Binnen mijn directe relatiekring in São Paulo heb ik vier coronadoden te betreuren, waaronder één PEDE-juf en de moeder van een PEDE-juf. Als
ik naar mijn medewerkers in São Paulo kijk, dan heeft vrijwel iedereen tenminste
één familielid of een kennis te betreuren. Sommige families zijn in z’n geheel verdwenen en soms zijn vier leden van één gezin op één dag overleden. Tot zo ver de
berichten die mij op mijn relatief veilige plek in Nederland bereikten. Maar zeker
niet alleen Brazilië is zwaar getroffen. Wat
te denken van het bericht dat ik uit Pakistan
ontving. “De ouders van de kinderen in de
steenfabrieken staan op het punt de hand
aan zichzelf te slaan, omdat ze geen eten
meer voor hun kinderen kunnen kopen”. Collectieve zelfdoding dreigde. Daar kwam afgelopen week voor Oost-Timor dan nog eens
een cycloon bovenop. Indonesië en dus ook
Oost-Timor werd geteisterd door hevige regenval en landverschuivingen met honderden
doden tot gevolg. In dit licht bezien mogen
wij niet al te hard klagen. Ook al vinden de
meeste Nederlanders dat het vaccinatietempo wel wat omhoog zou mogen gaan en
Massagraven in São Paulo
eisen wij vrije vaccinkeuze. De problemen
daar zijn echter zaken waar wij helemaal machteloos tegenover staan. Wat wij
echter wel kunnen en ook moeten, is onze naasten in hun nood bijstaan. Wij werden blij verrast dat zo veel mensen ons wisten te vinden om een helpende hand te
bieden. Hieronder en op de volgende pagina een beknopt overzicht van hartverwarmende initiatieven.
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Dankzij een gulle gever, eerste levering voedselpakketten in Pakistan. Volgt nog 4 keer zo’n portie.

NIEUWTJES
Gala-avond 2021

Bijdrage in de opvang van vluchtelingen uit Palma Noord Mozambique na een IS aanval door Pr. Camalihere. Met dank aan zo maar een goede gever.

(Boven) Voedselpakketten voor de
klas van Giovana in de PEVE Acreditar in São Paulo. Met dank aan haar
padrinho.

De voorgenomen datum van 21
juni voor de uitgestelde galaavond 2020 kan helaas ook niet
gehaald worden. De richtlijnen
zijn te vaag en daarom zijn we
uitgeweken naar maandag 11
oktober 2021. Uiteraard in het
nieuwe AFAS-Theater in Leusden.
Nadere informatie volgt.

Uitzendingen EO
Metterdaad.
(links) Voedselpakketten voor de
klas van Alexandre in de PEVI
Semeando Vida in São Gonçalo
(RJ). Met dank aan zijn padrinho.

In Benguela (een kustplaats even ten noorden van
Namibe in Angola) was het dak van de PEVI Esperança (De Hoop) ingestort. (links bov.) Dankzij
een paar gulle gevers konden wij niet alleen dat
dak repareren, (rechts bov.) maar was er ook nog
genoeg geld over om de kinderen de komende vier
maanden dagelijks een lunch met suco en een bolacha (vruchtensap en krackers) te geven. (links)

Eind mei start EO Metterdaad een
serie uitzendingen gewijd aan de
positie van Christenen in Pakistan.
Hierbij staat het Children Asking
onderwijs-project voor de slavenkinderen in Sheikupura centraal.
De opnames die wij afgelopen
november daar gemaakt hebben
zullen een goed beeld geven van
de ellendige situatie waarin deze
kinderen zich bevinden. De exacte
uitzenddata en tijden zullen wij in
onze komende nieuwsbrief vermelden.

Nog meer voedselpakketten

Bij het publiceren
van deze nieuwsbrief
ontvingen wij de
mededeling dat EO
Metterdaad en de stichting Iedere
Druppel Helpt bedragen hebben
overgemaakt om ook de nood in
São Paulo te helpen lenigen.
De extra-collecte van de Maranathakerk - H.I. Ambacht is naar Oost Timor gegaan. Pr. José Guerreiro en zijn vrouw Sandra zijn daar verantwoordelijk voor de PEVI Renovada en helpen de families
die naast de corona-pandemie ook nog eens met de gevolgen van een cycloon geconfronteerd werden. Veel families hadden huis en haard verloren en zijn dankzij deze steun weer een klein beetje
opgekrabbeld.

Wilt u ook meedoen in
deze wereldwijde strijd om
gerechtigheid?, klik dan op
onderstaande banner.

