The Shelter Ministries

We zijn nu 3 maanden verder sinds de laatste
nieuwsbrief, dus hoogtijd om jullie op de hoogte
te brengen hoe het hier nu is. We hebben de
lockdown ernstig genomen. We zijn dankbaar dat
we gezond zijn en niks tekort komen. Sylvanie
met haar kinderen en Jan Willem en ik hebben
toch ondanks alles een bijzondere tijd. De
kinderen bedenken steeds activiteiten en vooral
Danyell en Emil nemen het initiatief.
Sylvanie organiseerde verschillende leuke
activiteiten voor de kinderen uit het kinderhuis
zoals koekjes bakken, knutselen, sjoelwedstrijden
en een rit op het bakkie (pick-up) met ontbijt in
het veld. We hebben de verjaardagen gevierd van
de jarige kinderen, safari gehouden in onze tuin
met alle houten en stenen dieren die we in huis
hebben en ook een speurtocht met opdrachten en
nog veel meer.

Elke zondagochtend hebben we een heerlijk
samenzijn. Sylvanie verzorgt de muziek en het
Woord. Daarna eten we iets lekkers met elkaar.
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Dat is nog eens leuk Kerkdienst houden! Om de
beurt koken we en eten we samen op de stoep.
Nu is het te koud om buiten te eten, want intussen
is het goed winter geworden in Zuid-Afrika.

Thubelihle / Voedselpakketten
Gelukkig
konden
we
een
paar
keer
voedselpakketten rondbrengen naar de kinderen
van ons project in Thubelihle. Verder maakten we
ook fruitzakjes voor alle kinderen van de
Zondagsscholen. Wat zijn ze blij als ze ons zien! En
wij waren net zo blij om hun te zien! Ik had ook
een boekje gemaakt met spelletjes en activiteiten
om de kinderen bezig te houden in deze tijd. We
lieten puzzels en speelgoed achter in de
gemeenschappen zodat de kinderen iets hebben
om mee te spelen.
We hebben besloten om nu losse maaltijden voor
de kinderen in Thubelihle te gaan maken. We gaan
het in bakjes verpakken zodat de kinderen het op
kunnen halen. Zo krijgen ze toch iedere dag een
warme maaltijd.
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Kinderhuis
De scholen hebben veel huiswerk doorgestuurd
voor de kinderen om zoveel mogelijk bij te blijven.
Lihle en Mutswa zijn terug gekomen naar het
kinderhuis omdat de families hun niet konden
helpen met het huiswerk. Er zijn inmiddels
versoepelingen
gekomen
in de
Corona
maatregelen. Zo gaan de scholen voor een aantal
klassen weer open. Mondmaskers zijn verplicht.
Centra
De piek van het Corona virus wordt in Zuid-Afrika
in september verwacht. Voorlopig zijn er nog
strenge controles. De criminaliteit stijgt erg. In het
jeugdcentrum alleen al zijn er vijf pogingen tot
inbraak geweest. Gelukkig hebben we een
alarmsysteem en is de schade niet erg groot. Wel
is er een binnendeur gestolen bij het kleuterschool
lokaal. Rose is daarom teruggekomen om de boel
in de gaten te kunnen houden. In het centrum bij
Gogo Mbatha is de deur ook opengebroken en zijn
al onze hoge stoelen gestolen. Jan Willem en ik
zijn alle overige spullen weg gaan halen en hebben
de deur weer degelijk dicht gemaakt. Er valt nu
niks meer te stelen.
Doordat het erg vriest ‘s nachts barsten vaak
buizen van onze zonnecollectoren bij het
kinderhuis. Jan Willem is steeds erg druk om de
pijpen te vervangen.
Jeugd
Sylvanie is een groepsapp gestart met veel leden
van de jeugd. Er komen er steeds meer bij. Ook
jongelui die erover horen van hun vrienden willen
er ook graag in meedoen. Sylvanie stuurt elke
zondag en woensdag een boodschap met
Bijbelstudie. Er komen steeds hele positieve
reacties op de lessen. Ook Ingmar is er vanuit
Nederland bij betrokken. Zo kunnen ze toch op
afstand samenwerken. De jongeren komen met
vragen. Sylvanie beantwoord deze persoonlijk om
ze te helpen geestelijk te groeien.
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Doordat jullie ons zo zijn blijven ondersteunen
kunnen we dit werk doen. Zo bedankt lieve
mensen. We ervaren Gods hand in alles. We kijken
er naar uit om de zondagsscholen weer voor te
bereiden ook al zal het nog wel even duren
voordat we kunnen starten. En tegelijk zijn we blij
met de dingen die we nu kunnen doen. Ontvang
onze lieve groeten van ons allemaal uit Kriel!
Anne-Marie
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