Extra nieuwsbrief Niger Zending

Bekijk de webversie

Bene Koytara
Goyterey
Zij die werken voor God's Koninkrijk (vertaald vanuit Zarma)

extra nieuwsbrief

fam
Gaïtou

Giving Tuesday

Niger

Lieve vrienden en
familie
Allereerst hartelijk dank voor jullie trouwe
support en steun door meeleven, gebed en
donaties.
Blaise en Jeannette geven in Niger handen en
voeten aan hun geloof en dat verdient (nog)
meer steun. Vandaar dat we vandaag op
Giving Tuesday hier extra aandacht voor
vragen.
Niger is één van de armste en minst
ontwikkelde landen van de wereld. De
gemiddelde leeftijd is 15 jaar en 80% van de
bevolking gaat gemiddeld maar 5 jaar naar school. Hier kan ik mij géén voorstelling
van maken.
Een groot deel van hun projecten wordt op dit moment ondersteund door
verschillende fondsen omdat die zien dat het echt een positieve impact heeft op de
gemeenschap. Ook de lokale gemeenschap doet hard haar best geld bij elkaar te
krijgen door bijv. het verkopen van landbouwproducten. Zo gaat het werk door en
zijn er steeds weer nieuwe uitdagingen.

Jeannette en Blaise zelf krijgen geen salaris, behalve het kleine
lokale salaris dat Jeannette krijgt voor haar parttimewerk als landbouwdeskundige.
Voor de andere projecten werken zij onder de vlag van “Jeugd met een Opdracht”.
En dan moet je zelf je financiële ondersteuning regelen.
(Afgelopen week hebben we veel van het werk extra aandacht gegeven op
Instagram en Facebook, neem eens een kijkje)
Vandaag de verhalen van drie trouwe ondersteuners. Lees wat hen inspireert om
het werk van Blaise en Jeannette te ondersteunen. #watdoejij

#watdoejij
Vind jij dat Blaise en Jeannette goed werk doen in Niger.
Wil jij dat hun licht blijft schijnen?…
Laat dit dan zien…
Ga achter hen staan en steun hen!
(het liefst met een vast bedrag per maand)

Lees meer

Het werk in Niger werpt steeds méér zijn vruchten af!
Centre Caleb is uitgebreid met leerwerkplaatsen...
De basisschool is uitgebreid: er is gestart met
de middelbare school en deze heeft ook zijn officiële
erkenning gekregen...
Zo geven we kinderen, jongeren en hele families in Niger
een betere toekomst.
Lees meer mooie verhalen in het Blog en bij laatste
nieuws.
(ook incidentele Donaties blijven natuurlijk altijd zeer welkom)

Lees het laatste nieuws

Blaise en Jeannette verdienen het om zich volledig
op God, hun werk en gezin te kunnen richten en dat
zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun
eigen financiën.
Help Blaise en Jeannette te helpen in Niger!!!
#watdoejij?

Deel jouw verhaal met je vienden en familie!
Waarom sta jij achter Blaise en Jeannette?
Vraag aan hen dit ook te doen.
Lees hoe je kunt geven op de actiepagina #GivingTuesday

Geef een gift

We hopen op jullie steun met deze actie. Deel deze brief met
vrienden en bekenden om het werk in Niger meer onder de aandacht
te brengen.
Meer achtergrond info over deze actie? Ga naar de actiepagina op
onze website. Stuur gerust een berichtje als je wilt reageren naar
nigerzending@gmail.com

Met een hartelijke groet,
Mirjam Baas (secretaris)
Blaise, Jeannette, Caleb en Phoebé
Gaïtou
BP 10469 JEMED
Niamey
Niger
Telefoon: [00 227] 96 257 222
of 96 283 331
Email: jemmaradi@gmail.com
of jeannettegaitou@gmail.com

Schrijf in
op de
nieuwsbrief

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

Stichting Niger Zending
Dordogne 11, 3831 EJ
Leusden

Website

Facebook

LinkedIn

Email:
nigerzending@gmail.com
YouTube

Instagram

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.

