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Wat fijn om dit nieuwe jaar weer met jullie allemaal
te beginnen. Met vreugde
ugde en vertrouwen gaan we
de twaalf komende maanden tegemoe
tegemoet. We weten
dat er hele mooie momenten zullen zijn maar dat er
ook tegenstand en teleurstellingen gaan komen. De
Here belooft ons in Psalm 32:8 ‘Ik
Ik geef inzicht en wijs
de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust
mijn oog’. Mogen
ogen we groeien in dat vertrouwen.
Mogen we leren om alles in Zijn Hand te geven en
geduldig op Hem te wachten. Dat bidden we o
ook
voor jullie voor 2020.

voor haar trouwe dienst waar ze heel blij mee is. Zij
heeft ook pensioen van de staat wat haar zal helpen.
Thembisa die al vijf jaar in het kinderhuis werkte
hebben
n we verschoven naar
n
het project in
Thubelihle. Liesbeth, die daar kookte, is weg na
twee jaar bij ons gewerkt te hebben. Lesedi
Dimakatso en Thembisa
mbisa gaan samen het team
vormen in Thubelihle. Ze hebben er veel zin in.
Beauty blijft in het kinderhuis. Samen met Sylvanie
en ikzelf zullen de kinderen goed omringd worden.
Rose blijft in het jeugdcentrum
centrum in Kriel.

We willen onze lieve, trouwe donateurs die ons het
hele jaar ondersteunen bedanken. Ook
ok de donateurs
die zomaar een gift overmaken. Dat zijn bijzondere
verassingen en vaak komt het op de juiste tijd! We
willen ook alle kerken noemen die rommel
rommelmarkten
houden en van de opbrengst ook aan Shelter geven.
We weten dat het veel werk is. Ook
ok de kerken die
collectes voor Shelter houden en ons niet vergeten
zijn willen we bedanken.. Dan zijn er lieve mensen
die acties houden en ons zegenen met de opbrengst.
We weten dat dit allemaal met gebeden gepaard
gaat en dat jullie het werk
erk zo aan de Heer opdragen.
Het oud papier in Nieuwerbrug heeft ook weer veel
opgebracht. Wat zouden we zonder jullie doen en
mag de Heer jullie allemaal rijkelijk zeg
zegenen. Mogen
we het
et vertrouwen wat u in ons stelt nooit
beschamen.

Kinderhuis
Zoals ik al aangaf zijn er heel wat kinderen weg. De
eindexamen jongelui hebben besloten om op
o
zichzelf te gaan wonen. Desree, het nichtje van
Lucie, is nu ook terug naar de familie.
familie Samen met
jullie mochten wij ze een heel eind op weg helpen in
hun leven.
De kinderen die nog bij ons wonen:
wonen Joyce (dochter
van Beauty), Kwanele, Sifiso en Sandile,
Sandile Valentino en
Nkosinathi, Lihle en Mutswa, Naledi en Nelisiwe.

Ontwikkelingen binnen The Shelter Ministries:
Personeel:
Doordat er minder kinderen in het kinderhuis wonen
zijn er ook minder mensen nodig. Hamu
Hamu, die tijdelijk
in het kinderhuis hielp, is eind november
ovember gestopt.
Lucie, die al wat op leeftijd is, is nu ook weg en we
hebben haar een mooie compensatie kunnen geven

Gezellig samen eten in de kerstvakantie
vakantie
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In november en december was Henry bij ons. Hij
heeft een baan bij Macro. Jan Willem heeft hem
weer terug gebracht naar Johannesburg. Usher, de
zoon van Beauty, is vorige week vertrokken naar
Pretoria naar een soort voetbalacademie en de
berichten zijn heel gunstig. Hij zal gesponsord
worden door die academie.
Martha heeft vrijstelling om naar de universiteit te
gaan en ze is bezig om zich te registreren. De oom
van Zonke heeft haar ingeschreven bij een Onderwijs
College in Nelspruit.
De verbouwing voor Sylvanie is bijna klaar, er moet
nog geverfd worden. Zodra alles klaar is en de
verkoop van haar eigen woning rond is zullen
Sylvanie, Danyell en Emil intrekken. Waarschijnlijk
zal dit in april zijn.
Thubelihle
De 36 kinderen en helpers vormen met elkaar een
grote familie. Er zijn veel aanmeldingen voor
kinderen om ook in het voedselproject te worden
opgenomen. Na het invullen van formulieren gaan
we bij ze op bezoek waarna we besluiten of ze deel
kunnen nemen. Van maandag tot en met vrijdag
maken de kinderen ’s middags hun huiswerk. Lesedi
helpt ook andere kinderen en jeugd met hun
huiswerk. Rond 5 uur krijgen de kinderen uit het
voedselproject een heerlijke warme maaltijd en
nemen een broodje mee voor de volgende dag.
De vijf computers die we gekregen hebben zijn
geïnstalleerd. We wachten nog op Anglo American
Mijn om de programma’s erop te zetten. We hebben
natuurlijk ook internet nodig. Anglo gaf in november
een groot kerstfeest voor alle kinderen van het
kinderhuis en het voedselproject. Ook de kinderen
van het andere kinderhuis in Kriel waren er. Het was
werkelijk een groot feest.
Met kerst waren de kinderen bij ons. Ze hebben
gezwommen en we maakten een lekkere maaltijd.
Op 2 Januari hebben we ze weer opgehaald. Het was
zo warm dat ze weer heerlijk konden zwemmen.

Uitdelen van groente en fruit in Thubelihle
Gourmetten op oudejaarsavond bij ons op de stoep
Jan-Willem op het dak om iets te repareren

The Shelter Ministries

nieuwsbrief 1 - 2020

Zondagsscholen:
Komende week beginnen we met de kinderclubs.
Wat hebben we er zin in. Er staat veel op het
programma, daarover leest u meer in de volgende
nieuwsbrief.
Ik sluit hier af en we houden jullie op de hoogte van
alles wat hier gebeurt. Met een lieve groet van ons
allemaal.
Anne Marie

Woordje van Sylvanie

Ik voel me erg gezegend dat ik nu de stap kan
nemen om helemaal in Shelter te gaan en het werk
met mijn ouders te dragen. Ik bid veel en weet dat
de Heer me zal leiden en toerusten in mijn rol in
deze bediening. Ik hoop rond april helemaal
gesetteld te zijn in het gedeelte van het kinderhuis
waar Danyell, Emil en ik gaan wonen.
Het is zo fijn om aan kinderen die we dagelijks zien
te kunnen vertellen van onze lieve Here Jezus. En
ook om een fijne sfeer te scheppen voor kinderen
die vaak in moeilijke omstandigheden wonen en
leven. We zullen ze steeds tot besef brengen dat
ze geliefd zijn.
Hartelijke dank voor jullie gebeden en belangstellig
en een gezegend 2020 wens ik jullie toe.
Sylvanie

