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Geliefden 

Felicitaties

Vrienden, familie, gebedspartners, kerken, supporters van over de hele wereld, 
directeuren, managers, medewerkers, vrijwilligers en last but not least, onze mooie 
mensen van Hammarsdale, een groot en oprecht warme dank en dankbaarheid aan 
jullie allemaal.

Onze harten zijn gevuld met zoveel waardering en dank op het moment dat we deze 
september 2022 update schrijven van ons project: Children of Destiny at Home. 
We moesten pauzeren, stoppen, terugkijken en beginnen met het tellen van al onze 
zegeningen. God is zo ontzettend trouw aan ons als dienaren en medewerkers van 
Zijn Koninkrijk.
God is goed in al Zijn wegen en JUIST in al Zijn daden. Hij leidde ons door de 
stormen, de uitdagingen, de ups en downs. Prijs God, we houden ons vast aan Zijn 
Beloften.

Het is met grote vreugde dat we kunnen aankondigen dat Hlengiwe vanaf nu 
mevrouw Banda is. In juli zijn zij in het huwelijk getreden volgens de lokale cultuur. 
Gefeliciteerd meneer en mevrouw Banda!
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Het CODAH naaiproject doet het goed, we zijn zo dankbaar voor hoe God in 
deze bediening heeft voorzien en deze heeft gebruikt om een bron van 
levensonderhoud te zijn voor velen in onze gemeenschap. Gods heeft dit 
jaar zoveel kansen gecreëerd voor onze naaistudenten. Laat me enkele 
dingen uitlichten.

Een naaifabriek in Hammarsdale, die dekbedden voor beddengoed maakt, 
heeft ons benaderd om mensen op te leiden. Dit bedrijf zal op haar beurt een 
baan aanbieden voor al onze studenten. Onze grootste zorg was dat onze oude 
naaimachines veel onderhoud nodig hadden en op den duur vervangen 
moesten worden door nieuwe.
Nu hoorde een ander bedrijf in de Township, in het industriegebied, van onze 
behoefte en schonk twee grote industriële machines en stof om ons te helpen 
om studenten op te leiden zodat deze specifieke dekbedden en kussenslopen 
gemaakt konden worden.

Hlengiwe moest 15 studenten bellen die al de naailessen bij ons hadden 
gevolgd omdat het bedrijf ze wilde inhuren. Het bedrijf was zo onder de indruk 
van ons naaiproject. Ze zorgden voor de financiën om vier weken bijscholing te 
geven aan de studenten. Daarna kregen ze allemaal een baan.

Een ander hoogtepunt van het naaiproject is dat dit project een bron van 
inkomsten is geworden voor het runnen van onze bakkerij. Met de inkomsten 
kunnen ingrediënten worden gekocht die nodig zijn om brood te bakken voor 
de armen.
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Het bakkerij project is een enorme zegen voor de gemeenschap. Inmiddels 
hebben we meer dan 50 mensen uit de gemeenschap opgeleid. We zagen hoe 
mensen en verschillende bedrijven en organisaties zo vrijgevig waren om ons 
te helpen bakken. In dit jaar hebben we meer dan 5000 broden gebakken.

Een non-profit organisatie in de Township, Stichting Imbizo, heeft de bakkerij 
drie maanden lang met ingrediënten gesponsord waardoor we elke week 170 
broden konden bakken voor hun project. We hebben hun personeel opgeleid 
en nu zijn ze hun eigen bakkerij begonnen.

Winkelketen ‘Mr Price Group’ in Hammarsdale sponsorde ons met meel voor 
de bakkerij en boodschappen voor de behoeftigen. Ook YWAM Durban heeft 
geld ingezameld om onze Feed My People Bakery te ondersteunen. God is zo 
goed!!

Onze familie Rafael Nederland is ALTIJD zo'n geweldige hulp en steun voor 
ons geweest. Er zijn gewoon geen woorden voor om het Afrikaanse woord 
‘Siyabonga’ tegen alle leiders en kerkleden te zeggen, zo dankbaar dat we zijn.

Onze grootste uitdaging:
We moeten een renovatiebedrijf bellen voor onze bakkerij. Na 3 jaar trouwe 
dienst moeten we onze apparatuur schoonmaken, upgraden en 
hoogstwaarschijnlijk uitbreiden. We moeten terug naar de tekentafel. We 
zullen uw gebeden, inbreng en hulp bij dit proces erg op prijs stellen.

Dignity Center, onze mobiele kliniek voor tienerzwangerschappen had een 
moeder- en baby campagne. We werkten samen met een plaatselijke kerk en 
met verpleegkundigen van de Shongweni-kliniek. 
Op dit evenement kwamen meer dan 50 vrouwen. Er kwamen zwangere 
meisjes, jonge moeders met hun baby's en grootmoeders die deze campagne 
bijwoonden. We gaven ze een maaltijd, kleding voor de baby's, 
babytoiletartikelen en boodschappen. Daarnaast deden de verpleegsters 
verschillende controle tests.
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Ons computerproject was het grootste deel van het winterseizoen 
gesloten omdat onze voertuigen uitvielen en onze begeleider niet bij het 
project kon komen. We zijn net een paar weken geleden geopend en 
hebben besloten om de kinderen de komende weken gewoon te laten 
genieten en nog niet met onze lessen te beginnen. Dit doen we  door ze 
online te laten kijken naar wat ze maar willen zoals bijvoorbeeld 
animatiefilms.
Gewoon naar de kinderen kijken en luisteren naar hun gelach of 
meezingen terwijl ze naar een musical, Mr Bean, voetbal of The Lion 
King kijken, brengt zoveel geluk in ons hart. Om een kind gelukkig te 
zien, brengt zo'n vreugde in ons hart en dank God dat Hij dit mogelijk 
heeft gemaakt. Het zet ons er alleen maar toe aan om meer te bidden 
dat God ons territorium zal vergroten zodat we kunnen opbouwen wat 
er nog aan ons project ontbreekt.

Blijf ons alstublieft bijstaan terwijl we de goede strijd van het geloof 
strijden om het land te bezitten dat God ons heeft beloofd, terwijl 
we ons inspannen om God te kennen en Hem bekend te maken in 
Hammarsdale Mpumalanga Township.

Vrienden, bedankt dat jullie de tijd namen om onze September nieuwsbrief te lezen.


	Precious



