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Lieve vrienden en familie,
Opnieuw ben ik in Maradi. Na een busrit
van 12 uur ben ik dinsdag hier
aangekomen. Het was een drukke week
vol overleg met het SSCS team over het
landbouwwerk en gezondheidszorg. Een
paar interessante zaken zal ik een
volgende keer met jullie delen.
Verder heb ik deelgenomen aan
vergaderingen van de schoolleiding van
the Academie Evangelique Cornerstone
van Maradi. We hebben ook van de
gelegenheid gebruik gemaakt om
opnieuw te kijken naar de plek waar we
willen gaan bouwen, want binnenkort start
de bouw.
En ja, ik heb natuurlijk ook het gebruikelijke papierwerk gedaan, administratie en
boekhouding bijgewerkt. Vanuit Niamey kan ik op afstand dat deel doen dat op de
computer kan, maar er blijft een klein deel dat ik ter plaatse moet doen.
Maandag, dat is morgenochtend om 3 uur, of moet ik zeggen in de nacht?, stap ik
weer op de bus terug naar Niamey.
Toen ik vorige week vertrok naar Maradi was Blaise op zaterdag net terug van zijn
reis naar Lomé (Togo), waar hij had deelgenomen aan de YWAM/King's Kids
conferentie. Jullie kunnen hierover meer lezen in deze nieuwsbrief.
Ondertussen zijn Caleb en Phoeb'e op 18 augustus weer naar school gegaan.
Vooral Phoebe had veel zin in dit nieuwe schooljaar, omdat zij start met de
middelbare school!
We wensen jullie veel leesplezier.

International Leadership Assembly,
King’s Kids International
Blaise heeft in de eerste week
van augustus de internationale
vergadering van KKI (King’s Kids
International) bezocht.
De International Leadership
Assembly (ILA) was in Egypte.
Maar doordat veel deelnemers
hun visa niet geregeld kregen om
naar Egypte te reizen (door
Corona) is de vergadering op
meerdere satelliet
locaties gehouden. Togo
organiseerde één van deze satelliet-bijeenkomsten. Ook Blaise kreeg geen visum
voor Egypte en was nu in Togo.
Lees meer

Omgaan met een steeds veranderende
vriendenkring
“Het is goed Zara*, nog één rondje met
Caleb over het veld, en dan moeten we
echt weg”, zegt Zara’s moeder tegen
haar dochter. Tegelijkertijd speelt
Zara's jongere zus met Phoebé. De
twee zusjes waren klasgenoten en
goede vrienden van onze kinderen.
Maar nu vertrekken Zara en haar zus
uit Niger, omdat hun ouders hun werk
gaan voortzetten in een ander land. Als
moeders hadden we bedacht om deze
middag op de Sahel-campus af te
spreken, zodat onze kinderen een
laatste kans zouden hebben om elkaar te ontmoeten, bij te kletsen, te spelen en
afscheid te nemen. Voor géén van hen is dit afscheid nemen ongewoon. Als
zendingskinderen groeien ze op in een gemeenschap met constante veranderingen
door veel wisseling van mensen. Ook al hebben social media het mogelijk gemaakt
om contact te houden, afscheid nemen van mensen met wie je bevriend bent, wordt
nooit gemakkelijk.
Lees meer

Oogst
Zullen we een goede oogst
hebben?
Als ik het woord ‘oogst’ zie, komen
er bij mij hier in Niger, op het randje
van de Sahara woestijn, een heel
aantal dingen in mijn gedachten op,
praktische dingen vooral. Voor de
meeste mensen hier wordt het
leven bepaald door landbouw.
Voornamelijk tijdens de maanden
april en mei worden de velden
voorbereid zodat er gezaaid kan
worden zodra de regens komen
(meestal rond half juni). Wanneer
de eerste goede regenbui dan gevallen is, is het afwachten;
Zullen we genoeg regen krijgen dit jaar, zodat we ook inderdaad zullen kunnen
oogsten? En daarbij direct de volgende vraag: “zullen we een goede oogst
hebben?” Dat wil zeggen: hoeveel zullen we in voorraad hebben om te eten, en
hoeveel kunnen we verkopen zodat we geld hebben voor andere benodigdheden?
Echter, regen is niet het enige wat de gewassen nodig hebben om goed te groeien.
Zeker, zonder (voldoende) regen is er geen oogst. Maar, ook wanneer er voldoende
regen valt, blijft in veel gevallen de oogst bijzonder mager. De reden?
Lees meer

Vakantie-fotoboek
Maak jij ook altijd graag een (digitaal)fotoboek na jouw
vakantie?
Wist je dat je ook daarmee gratis een donatie kan
doen voor nigerzending…
Maak je boek bij smartphoto of albelli via doelshop (en
vergeet natuurlijk niet om Stichting Niger Zending te
selecteren als goed doel)
Mooie herinneringen die ook nog een mooi doel
ondersteunen, wat wil je nog meer.
Ga snel naar doelshop.nl
En vergeet ook de andere webwinkels niet

Maak je fotoboek of ga 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

Om voor te danken:

Om voor te bidden:

Dat Blaise zijn deelname aan de
conferentie in Lomé als zinvol heeft
ervaren
Dat Caleb en Phoebe naar school
kunnen volgens planning
Dat ondanks mijn eerdere twijfels de
supervisie op afstand bij SSCS
geen grote problemen oplevert
Dat er voldoende fondsen zijn om te
kunnen starten met de fundering
van het volgende blok van drie
klaslokalen bij AECM

Dat het regenseizoen lang genoeg
zal duren zodat de gewassen goed
kunnen groeien
Ivm het groeiend aantal Cholerabesmettingen, dat de mensen zo
verstandig zullen zijn om goed op
de hygiëne te letten
Voor een goede start van een
nieuwe groep op Training Centre
Caleb en ook van een nieuwe groep
voor Discipelship Training

DONEER

Complete tekst ontvangen?
Voor wie geen internet heeft of de nieuwsbrief in een een kerkblad wil publiceren, is
er ook een nieuwsbrief met de complete tekst (zonder doorklikken). Wil je deze
ontvangen? Laat het ons weten! mail:
nigerzending@gmail.com
of per post: naar onderstaand adres
Stichting Niger Zending
Dordogne 11, 3831 EJ Leusden

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

Ga naar de projecten

Stichting Niger Zending
Dordogne 11
3831 EJ Leusden

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
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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.

