
	Lieve	vrienden	en	familie
We	zijn	blij	dat	we	er	even	tussenuit	konden,
hoewel	het	“met	vakantie	gaan”	een	uitdaging	was
in	verband	met	de	de	veiligheid.	Als	we	namelijk
zoals	gebruikelijk	naar	een	naburig	land	wilden
reizen,	betekende	dat	voor	Jeannette,	omdat	zij
een	witte	volwassene	is,	dat	zij	het	vliegtuig	zou
moeten	nemen.	Helaas	was	dit	een	te	grote
aanslag	op	ons	budget	en	we	hebben	besloten

naar	Niamey	te	gaan.

En..."De	scholen	zijn	weer
begonnen!"	(althans	voor	Caleb).
Voor	Caleb	is	de	situatie	ook
enigszins	veranderd.	De	Sahel
Academy	heeft	besloten	het
internaat	te	sluiten	dit	jaar...
	

Lees	meer...

Vorig	jaar	begonnen	we
met	deze	nieuwe
versie	van	de
nieuwsbrief.

Hoe	bevalt	de	nieuwe
opzet?	
Graag	willen	wij
je	uitnodigen	om	een
korte	vragenlijst	in	te
vullen	(ongeveer	5
minuten	werk)

Sorry	we	weten	het...
Je	wordt	overladen	met
enquetes....

Maar	deze	informatie	is
voor	ons	echt	heel
belangrijk.	Wat	vind
jij	belangrijk	in	de
nieuwsbrief?	En	waar
kunnen	we	de
nieuwsbrief	wellicht	nog
verbeteren?

Alvast	heel	erg	bedankt
voor	je	tijd!

Website Facebook LinkedIn YouTube

Vriendenbrief	familie	Gaïtou	Niger	 Bekijk	de	webversie

Bene	Koytara
Goyterey
Zij	die	werken	voor	God's	Koninkrijk	(vertaald	vanuit	Zarma)
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Vakantie	in	eigen	land
We	vonden	een	mooie	vakantieplek	en	hebben
leuke	dingen	gedaan,	zoals	naar	de	film,	naar	het
zwembad	en	naar	het	nationaal	museum	annex
dierentuin,	en	om	niet	te	vergeten:	we	hebben
heerlijk	ijs	gegeten!

Ook	hebben	we	tijd	doorgebracht	met	onze	goede
vrienden,		de	familie	Zagré’.	Het	was	erg	leuk	om	te
zien	hoe	de	2	dochters	(Phoebé	en	de	dochter	van
onze	vrienden)	goede	vriendinnen	zijn	en	blijven
ondanks	dat	ze	ver	van	elkaar	opgroeien.

Bankzaken
Toen	we	in	Niamey	waren	voor	onze	vakantie	moest
ik	(Jeannette)	naar	het	SIM	kantoor	om	iets	te
regelen	met	de	financieel	manager.	Deze	vrouw		is
nog	maar	net	aangekomen	in	Niger	en	heeft
kortgeleden	deze	functie	gekregen.		We	praatten	nog
even	met	elkaar	om	verder	kennis	te	maken.	Een	van
de	opmerkingen	die	zij	maakte	viel	me	op	en
daardoor	kwam	ik	op	het	idee	om	dit	stukje	over
"bankzaken"	te	schrijven.

Zij	vertelde	dat	ze	echt	moest	wennen	aan	de
financiële	gang	van	zaken	in	Niger...

Lees	verder...

Verwachtingen	bijstellen	Centre
Caleb

Begin	juni	was	het	schooljaar	op	het	Training	Centre
Caleb	afgelopen.	Het	bleek	wel	een	soort	testjaar.
Het	plan	was	met	de	naai-opleiding	te	starten	met
een	kleine	groep	van	20	leerlingen:	10	vrouwen	en
meisjes	uit	het	dorp	Soura	èn	10	echtgenotes	van	de
voorgangers	uit	de	dorpen	uit	de	Maradi-regio...	Maar
de	dorpelingen	uit	Soura	wilden	met	een	grotere
groep	en	uiteindelijk	kregen	we	100	leerlingen,	net	als
3	jaar	geleden...

Lees	verder...

Brand	in	ons	kerkgebouw
Door	 diverse	 ontwikkelingen	 in	 de	 regio	 besloot
onze	 regering	 eerder	 dit	 jaar	 dat	 de	 wet	 op
religieuze	 zaken	 geactualiseerd	 moest	 worden.	 De
tekst	 van	 de	 vernieuwde	 wet	 blijft	 de	 vrijheid	 van
godsdienst	 waarborgen	 en	 stelt	 tegelijkertijd
richtlijnen	 vast	 voor	 wat	 aanvaardbare	 religieuze
praktijken	zijn.	Sommige	minderheidsgroepen	waren
niet	 tevreden	met	deze	nieuwe	wet.	Dit	 heeft	 ertoe
geleid	 dat	 enkele	 mensen	 het	 oorspronkelijke
document	hebben	vervalst...

	Lees	verder...

Eerste	groep
verliet	de
basisschool
Start	komend	schooljaar
een	middelbare	school
bij	AECM?

Lees	verder...

Heb	jij	de
enquete	al
ingevuld?
We	horen	graag
ook
jouw	mening...

ga	naar	enquete

Gratis	doneren
aan	Stichting
Niger	Zending
Shop	je	wel	eens
online?

Als	je	dit	voortaan	via
Stichting-Niger-
Zending.doelshop.nl
doet,	kun	je	gratis
doneren	aan	ons	doel
zonder	dat	het	je	iets
extra’s	kost!

Je	kunt	alle	producten
zoeken	en	vergelijken
van	alle	grote	webshops
(Bol.com,	Wehkamp,
Coolblue,	Mediamarkt
enz,	maar	ook	bijv.
booking	.	com	of
thuisbezorgt).	Het
product	koop	je
uiteindelijk	in	de
webshop	zelf.

Doordat	je	dit	via	onze
pagina	doet	geef	je	een
gratis	donatie	aan	ons
doel.	Hoe	werkt	dit?	Je
kunt	dit	doen	door	op
Doelshop.nl	“Stichting
Niger	Zending”	te
kiezen	of	door	via
Stichting-Niger-
Zending.doelshop.nl	te
shoppen.	Bij	iedere
aankoop	doneer	je	dan
automatisch	en	gratis
aan	ons	doel.

begin	met
shoppen

We	hopen	dat	jullie	deze	verhalen	met	plezier	gelezen	hebben	en	als	een
bemoediging	ervaren.	Stuur	gerust	een	berichtje	als	je	wilt	reageren.

Met	een	hartelijke	groet,
	

Blaise,	Jeannette,	Caleb	&	Phoebé

Lees	meer	over	onze	projecten

Om	voor	te	danken:
Dat	we	ook	dit	jaar	weer	de
middelen	hebben	om	Caleb’s
schoolgeld	en	huisvesting	te
betalen,	en	dat	Caleb	het	goed
heeft	bij	zijn	gastgezin.
Er	geen	levens	verloren	zijn	tijdens
het	in	brandsteken	van	ons
kerkgebouw	en	dat	het	huis	van	de
voorganger	en	de	gebouwen	van	de
bijbelschool	gespaard	zijn	gebleven.
De	mogelijkheid	die	we	zien	om	de
middelbare	school	op	te	starten	bij
de	Academy	Evangelique
Cornerstone	de	Maradi	(AECM).
	

	

	

	

Om	voor	te	bidden:
Voorziening	in	middelen	om	het
huidige	kerkgebouw	af	te	breken	en
een	nieuw	gebouw	te	bouwen.
Voorziening	in	middelen	om	door	te
kunnen	gaan	met	het	werk	waar	we
hier	bij	betrokken	zijn,	met	name
Training	Centrum	Caleb,	Quartier
Libre	(kids	clubs),	en	de	AECM
school.
Wijsheid	voor	al	het	werk	waar	we
bij	betrokken	zijn	en	in	het	bijzonder
deze	periode	voor	Jeannette	die
werkt	aan	de	vernieuwing	van	het
project	Sowing	Seeds	of	Change	in
the	Sahel	(van	de	SIM).
De	voedselvoorziening	voor	de
Nigerese	bevolking;	op	veel
plaatsen	in	het	land	waren	de
regens	dit	jaar	minder	dan
gemiddeld	en	in	de	regio	Maradi
heeft	de	gierst	(het	hoofdvoedsel)
veel	te	lijden	gehad	onder	een
aanval	van	een	bepaald	insect.

Blaise,	Jeannette,	Caleb	en	Phoebé
Gaïtou	
BP	199	JEMED	
Maradi	
NIGER
Telefoon:	[00	227]	96	257	222
of	96	283	331
Email:	jemmaradi@gmail.com
of	jeannettegaitou@gmail.com

Samen	sterker
Via	deze	brief	willen	we	jullie	op	de
hoogte	houden	van	het	werk	in	Niger,
omdat	we	dit	werk	niet	kunnen	doen
zonder	jullie	en	zonder	God.	Willen	we
jullie	niet	alleen	op	de	hoogte	houden,
maar	willen	we	jullie	ook	aanmoedigen
om	zelf	betrokken	te	zijn	door
bijvoorbeeld	te	bidden.

Ook	is	financiële	steun	van	harte
welkom!
Giften	kun	je	overmaken	op
rekeningnummer
NL	07	RABO	0361	834	179
t.n.v.	Stichting	Niger	Zending
	

Geef	een	gift

Stichting	Niger	Zending
Dordogne	11,	3831	EJ
Leusden

Email:
nigerzending@gmail.com

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nigerzending@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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