The Shelter Ministries

Toen ik de vorige nieuwsbrief schreef hadden we
nooit kunnen denken dat er al snel een extreme
zorgwekkende situatie zou komen met het corona
virus.
Op woensdag 18 maart werden de scholen in Zuid
Afrika gesloten. Op vrijdag zou de vakantie
beginnen dus het zou misschien wel mee vallen.
Kort daarna leek het toch ernstiger te worden en
heeft onze president op maandag 23 maart een
lockdown afgekondigd die op vrijdag de 27e in zou
gaan. Sommige mensen hebben hun salaris eerder
gekregen waardoor zij zich in die drie dagen voor
konden bereiden op de lockdown. Ook Sylvanie en
ik konden alle regelingen treffen om te zorgen dat
we gereed zouden zijn voor donderdag. Gelukkig
konden we ook nog alle boodschappen doen voor
Thubelihle, zodat Lesedi de kinderen van het
voedsel project wat eten mee kon geven. Veel
mensen kregen hun salaris op die vrijdag en zo
was het chaos in de winkels. 31 maart werden de
pensioenen voor de bejaarden uitbetaald. Het
raakt je om die oude mensjes in rijen te zien
wachten op hun geld. Velen konden niet geholpen
worden en moesten de volgende dag weer terug
komen en weer in rijen staan. Dit gaat iedere
maand zo maar nu kon iedereen zien wat een
strijd het is voor de armen. De regering zou zich
diep moeten schamen voor de disrespectvolle
behandeling van de armen.
Ook moesten
moeders hun kindertoeslag gaan halen bij de
betaalpunten en dat was weer chaos.
Verder lijkt het nu toch niet zo’n vaart te lopen.
Dit komt waarschijnlijk door de lockdown. De
verwachting is dat de situatie wel veel erger zal
worden in ZuidAfrika.
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Shelter moest ook alle projecten stoppen. Het is
geen fijn gevoel dat we nu niet betrokken kunnen
zijn bij de kinderen. We bidden veel voor ze en
hopen dat het goed gaat met de kinderen en de
jeugd. Dat ze in deze tijd hun Bijbels lezen en over
de lesjes na kunnen denken. Maar ja, we missen
het zo. We hopen dat alles gauw weer kan
beginnen.
Kinderhuis
Tijdens de vakantie zijn een aantal kinderen naar
familie gegaan. De andere kinderen blijven hier bij
ons. Het is eigenlijk een gezellige tijd voor ons
allemaal. Beauty gaat wel steeds naar de kliniek
voor de HIV medicijnen van de kinderen.
Op 21 maart, nog net voor de lockdown, is
Sylvanie in haar huis getrokken waar we zo
dankbaar voor zijn. Ze heeft alles zo knus
ingericht. De overdracht van haar huis is nu ook
vertraagd en zal het nog wel een paar maanden
duren voor dat alles afgehandeld is. Heel jammer,
maar we vertrouwen erop dat het goed zal
komen.
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Thubelihle
Wat hebben we een enthousiast team! De 36
kinderen die vast komen zijn onze prioriteit, maar
er komen ook veel kinderen aanlopen die om hulp
vragen met huiswerk. Het is er altijd erg druk en
gezellig. We hebben daar geen ruimte voor
speeltoestellen in de tuin, maar ze kunnen met
een bal spelen en andere spelletjes doen. Dat
wordt erg fanatiek gedaan. Binnen hebben we
heel veel puzzels en ander speelgoed zoals Duplo,
auto’s, houten blokken en serviesjes met poppen.
Het is een feest om de kinderen te zien genieten.
Jeugd
Op donderdagavond gaat Sylvanie naar het
jeugdcentrum om met Rose en een aantal oud
jeugdleden (Vusi, Isaak en Samu) een jeugd
programma te houden. Er komen rond de 50
jongelui om Bijbelstudie te doen en Sylvanie doet
ook altijd een leuk spel met ze. Er komen veel
vragen en de oud jeugdleden hebben een grote
invloed op ze. Vusi was vroeger in de jeugd bij
Ingmar.
Op zaterdagochtend tijdens de zondagsschool in
Albion nemen we de jeugd apart en houden een
programma met Bijbelstudie. Er komen ruim 40
jongeren. Ze zijn wat gereserveerder, dat komt
waarschijnlijk door de taal. Toch zijn ze trouw
aanwezig.
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Sylvanie heeft een jeugddag georganiseerd hier bij
ons. Er waren 80 jongelui. We hadden spellen
georganiseerd die ze in groepen moesten doen.
Wat hebben we gelachen. Daarna konden ze
zwemmen en eten met elkaar.

Zondagsscholen:
In de weekenden dat het lekker weer was zijn de
meeste kinderen uit de zondagsscholen een
middag bij ons geweest om te komen zwemmen.
Dat is een grote verantwoordelijkheid en JW,
Sylvanie en ik houden ze goed in de gaten.
Sylvanie moest er wel een keer in springen om
een kind uit het water te halen. En bleef toen
lekker zwemmen met de kindjes. De kinderen
houden elkaar ook goed in de gaten. We geven ze
ook eten. Het kost altijd wat moeite om ze weg te
brengen want ze willen eigenlijk niet weg.
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Bij de zondagscholen zingen en dansen we. De
kinderen genieten daar enorm van. Sylvanie heeft
ook twee handpopvriendjes, Bubbles en Andiswa,
die weleens mee gaan om te helpen met het lesje.
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Op vrijdagmiddag doet Lesedi de zondagsschool
bij Thubelihle. Sylvanie doet dat met Rose
zondagsschool in jeugdcentrum. Op de eerste
zaterdag in de maand gaan wij daar ook heen om
ook daar betrokken te zijn met de kinderen. We
hebben een mooi programma met muziek. Wat
een voorrecht om met deze minder bevoorrechte
kindjes betrokken te mogen zijn.
Dank voor al jullie gebeden en ondersteuning.
Met een warme groet uit een locked down
ZuidAfrika.
JanWillem, AnneMarie,
Sylvanie en alle helpers

De onderwerpen gaan meestal over hun eigen
leven. En er word ook veel gelachen. Daarnaast
doen we het verhaal vaak met viltbord met
figuren. Ze volgen dan heel gefascineerd het
verhaal. Een thema duurt twee weken. De eerste
week vertellen we het verhaal en de tweede week
doen maken een kleurplaat of een knutselwerkje.
Het vervoer blijft een grote uitdaging vooral bij
Albion en Gogombatha.

