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     "Sharing our lives, caring for others” 

 
Stel je voor:  
Je bent 13 jaar en je hebt gezien hoe je vader je moeder neersteekt en vervolgens achter jou en je broertje 
aankomt. Onder invloed van alcohol of drugs. Je vader komt in de gevangenis, maar het moment dat hij 
vrijkomt komt dichtbij. Je bent zo bang. Altijd! 
 
Of: 
Je moeder en je oma zitten in een rolstoel en jij moet voor ze zorgen. Zorgen dat ze zich niet verbranden aan 
het fornuis, zorgen dat er eten op tafel komt, ze helpen als ze vallen. Als jij buiten speelt, kun je niet anders 
dan je afvragen of het wel goed met ze gaat en je besluit om thuis te gaan kijken. Je maakt je zorgen. Altijd! 
 
Dit zijn maar twee verhalen van de vele, die we afgelopen weken gehoord hebben van kinderen. Dit zijn ook 
geen uitzonderingen. De meeste kinderen hebben te maken met schiet,- of steekpartijen en de meeste 
kinderen hebben een verzorger die hen (door verslaving) aggressief behandelt. 
 
Ik (Christine), was van plan de nieuwsbrief gezellig te beginnen, want er zijn mooie dingen gebeurd 
afgelopen tijd. We hebben een fijne vakantie gehad. We hebben allemaal ons visum. Maar op het moment 
dat we weer aan het werk zijn gegaan, worden we voortdurend geconfronteerd met de levenssituaties van 
de kinderen en het raakt ons diep! 
 
Counseling 
Sinds een paar weken zijn er een paar counselors in opleiding, die outreach doen in Worcester. Ze werken 
samen met de verschillende projecten en geven counseling aan meerdere tieners. Wij hebben ze 
meegenomen naar het Nehemiah Project en de lagere school in Roodewal en zitten bij een aantal 
gesprekken erbij. Om te vertalen, maar ook omdat de kinderen ons (al een beetje) kennen. We realiseren 
ons hoe groot de vraag naar counseling is. De counselors krijgen het werk niet gedaan, want er zijn zoveel 
kinderen en tieners met enorme trauma’s. We horen de verhalen aan en ons hart huilt! Wat kunnen wij 
doen? 

ECO boys in het Nehemiah Project 

 
Wij blijven de kinderen uitnodigen voor het Nehemiah Project, want we weten dat door het project de 
kinderen momenten van kind-mogen-zijn, liefde, veiligheid, zorg, praktische hulp en eten kunnen ontvangen. 
Het jaar is nog maar net begonnen en we zitten er alweer midden in. We zien de nood en weten dat dit de 



 
plek is waar God ons nu kan gebruiken. Als we op de school rondlopen of in het project aan het werk zijn 
voelen we zoveel liefde voor deze kinderen. Wat zijn ze prachtig en wat houden we van ze!  
D.m.v. het project, wie wij zijn en Gods kracht, proberen we de kinderen te geven wat ze nodig hebben in 
hun situaties. 
 
God voorziet 
Afgelopen maanden hebben jullie met ons meegebeden voor verschillende dingen: nieuwe vrienden, nieuwe 
medewerkers, onze visa etc.  
Terugkijkend op afgelopen maand zien we dat God voorzien heeft. We zijn zo dankbaar voor: 

- Een nieuwe kerk waar wij en de kinderen nieuwe vrienden hebben gekregen 
- Nieuwe tijdelijke medewerkers (stagiairs Social Work) die vanaf augustus 3 maanden komen helpen 
- Een nieuwe vaste medewerker voor de komende 3 jaar, die wekelijks de kinderen voetbalcoaching 

gaat geven 
- Nieuwe liefde, visie, ideeen voor het Nehemiah Project programma, die we afgelopen maand 

hebben vormgegeven in een curriculum voor drie jaar 
- Nieuwe visa voor drie jaar! 
- Een vaste (voor komende maanden) oppas voor de kinderen, zodat Wil en ik wat meer gelegenheid 

hebben om met z’n tweetjes te zijn en bij te praten. 
 
 

 
ECO girls komen trouw naar het project 

 
 
ECO girls kampen 
Aankomende twee weekenden gaan we op kamp met twee groepen meiden. Vorig jaar hadden we 1 
meisjeskamp met 13 meiden. Dit jaar hebben we 2 kampen met 30! meiden. Leeftijd is 7 tot 16 jaar. Gaaf 
dat de groep zo groeit. We gaan ze meenemen op avontuur! Slapen in een tent, zwemmen, kampvuur, braai, 
veiligheid, spelletjes.  
 
Het thema is: Koningskind! 
Deze meiden zijn dochters van de Koning der Koningen. Ze mogen weten dat ze mooi, gewild en geliefd zijn. 
Willen jullie bidden voor deze kampen? Dat de meiden Jezus leren kennen. Dat alle meisjes mee kunnen en 
er geen onverwachte obstakels zullen zijn in hun omgeving. Willen jullie bidden tegen alle geestelijke 
tegenstand (die we nog wel eens ervaren zo vlak voor de kampen) tijdens de voorbereidingsweken? Willen 
jullie bidden voor veiligheid onderweg, op de weg? 
 
Dank jullie wel! 

Dank jullie wel voor jullie support. We kregen een boel kerstkaartjes (in februari😊). Zo leuk om die te 
ontvangen. Dank voor jullie gebed! Dank ook voor extra giften in december. We konden wat extra 
kostenposten betalen en we hebben met z’n viertjes even lekker kunnen kamperen. Ook hebben we 
schoolbenodigdheden voor de kinderen van het project kunnen kopen. Heel gaaf! 
Een aantal van jullie heeft ook meegenoten van de wijnactie die onze TFC heeft georganiseerd.  
Op dit moment loopt er weer een actie. Check onze website: www. wilfredenchristine.nl en kijk hoe jij mee 
kunt helpen.  
 
 



 
 
Wij zijn gezegend met een grote God die voor ons zorgt en met jullie als betrokken achterban! Baie dankie!! 
 
Liefs uit Worcester, 
Wilfred, Christine, Markus en Noa Maria 

 

Giften kun je overmaken naar NL40 RABO 0302294 791 t.n.v. Rafaël Amersfoort, o.v.v. Missie 

Zuid-Afrika. Rafael heeft een Anbi status, giften kunnen belasting aftrekbaar zijn. 
 

Adres: 5 Kotzestreet, Worcester 6850, South Africa 

 

 

 


