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Lieve vrienden en familie,
Terugblik op... en vooruitzien naar...
Het jaar 2020 loopt op zijn eind. Aan de ene kant wil ik
zeggen: Dat is snel!, want januari 2020 lijkt nog niet zo
lang geleden. Maar aan de andere kant was het ook
een bijzonder lang jaar waarin zoveel is gebeurd en er
zoveel plannen moesten worden aangepast. We zijn
dankbaar dat er Eén is die eeuwig Dezelfde is en aan
wie we ons leven kunnen toevertrouwen. Met dit
vertrouwen gaan we 2021 in en gaan we door met
plannen maken voor ons leven en in ons werk.
We hopen dat jullie zullen meegenieten van de verhalen in deze nieuwsbrief, één
over de positieve ontwikkelingen op de AECM school in Maradi en de ander over
mijn gedachte naar aanleiding van het auto-avontuur van mijn collega’s. Ook staat
er in deze nieuwsbrief een link naar de video, die jullie zeker even moeten bekijken.
Het is een korte reportage, gemaakt door een televisiezender in Maradi, over het
nieuwe opleidingsprogramma voor beroepsonderwijs. De film is Franstalig, maar
ondertiteld in het Nederlands, met speciale dank aan de vrijwilligers die dat hebben
gerealiseerd.

Hulpverlening andersom

"Hallo Abou." "Hoi Jeannette, hoe gaat het?" "Met mij gaat het goed. En met jou?"
En dan informeer ik hoe haar week is geweest. Abou is voorlichter en trainer in de
preventieve gezondheidszorg en zij begint mij te vertellen over haar laatste autoavontuur.
Samen met Ayouba (Job)) ging zij op pad om les te geven in één van de dorpen in
de omgeving van Maradi. Ayouba is voorlichter en adviseur op landbouwgebied. In
dit verhaal bezoekt hij onze contactpersoon Samuël. Samuël werkt als boer in het
dorp van zijn ouders. Hij is een oud-medewerker en keerde terug naar zijn dorp om
de opgedane kennis door te geven.
Lees meer

Officiële erkenning middelbare school

De zaken ontwikkelen zich goed bij de evangelische school Cornerstone in Maradi.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik jullie een up-date gaf hierover en ik kan jullie
vertellen dat die ene grote hobbel is genomen: we hebben de officiële erkenning
van de middelbare school binnen en daar zijn we erg dankbaar voor! Ja, en
we hebben dit jaar 2 klassen en zijn gegroeid van 5 naar 18 leerlingen. Op de
basisschool zijn er nu 142.
Lees meer

Filmpje nu met NLondertiteling
In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de
nieuwe leerwerkplaatsen bij Centre Caleb. Op de
website in het desbetreffende nieuwsbericht staat
nu het filmpje met Nederlandse ondertiteling. (In
de vorige nieuwsbrief was dit alleen nog
gesproken in het frans) Met dank aan Hannie
Stehouwer voor de vertaling en Joey Tang voor de
ondertiteling. Klik eerst door naar het
nieuwsbericht op de website en klik dan op
dezelfde foto als je hieronder ziet om naar het
filmpje met ondertiteling te gaan.
Ga naar nieuwsbericht

Goed
voornemen!
Ik heb een goed
voornemen en dat is
héél bijzonder. Eigenlijk
doe ik daar niet aan,
aan goede voornemens.
Om twee redenen. Ik
leg de lat te hoog en
dan volgt
de teleurstelling. En ik
vind het een beetje
mager om alleen met
Oud en Nieuw goede
voornemens te hebben;
dat kan het héle jaar
door en dan haalbare
doelen, alsjeblieft!
Nu heb ik er wel één!
Jippie!
Die wil ik met jullie
delen..

WatsApp Gebedsgroep:
Voor dringende situaties
Bidden is en blijft hard nodig. Soms is dringend
gebed gevraagd en kan het gezien
veiligheidsredenen niet in de nieuwsbrief of is er geen
tijd om te wachten op de nieuwsbrief. Ook juist op die
momenten hebben we hard gebed nodig. Bij deze
willen we aangeven dat hiervoor een
gebedsWhatsApp groep is. Mocht je daar nog niet
aan deelnemen maar dat wel willen laat het even
weten. Het is een ‘alleen lezen’ appgroep. Als je lid
wil worden van deze gebedsgroep geef dat dan even
door incl. tel nr dan voegen we je toe. mail naar
nigerzending@gmail.com
.

Lees meer

begin met
shoppen

Nieuw: Special for Kids
Schakelen tussen Niger en Nederland
In juli 2020 is Nel op bezoek geweest
bij Emma en Evi Hebels, 2 zusjes die
in Gouda wonen. Emma is 10 en Evi
is 8. Van hen wilde Nel graag leren
wat kinderen willen weten over Niger.
Nel had het stripboek over Caleb en
Phoebé meegenomen en zij
begonnen direct te kijken en te lezen.
Zij konden zien in wat voor huis
Phoebé woont en zij zagen dat zij ook
een klamboe boven haar bed heeft
net als de meiden hier in Gouda. “Hé,
en ze hebben ook een fornuis en een
schommel, de hond zit in een hok en
wat is de geit mager!”
Het leek ons een goed plan om eerst
eens te bekijken wat we de
belangrijkste vragen vonden en Nel
heeft die naar Phoebé gestuurd. Het
zijn er 7 geworden.
Het is echt een beetje een meiden
brief geworden (dankjewel Annely Lekatompessy voor de leuke vormgeving)
MAAR er zitten zeker ook vragen tussen die OOK JONGENS leuk vinden om te
lezen.

Ga naar de Special for kids

Verbonden in Niger

foto: NigerTzai-wikimedia.org

Als ik nadenk over het begrip verbinding, zijn er heel veel dingen die er in mijn
gedachten komen. Veel dingen die positief zijn, maar ook negatieve of moeilijke
dingen. En verbinding, je verbonden weten of voelen met iets of iemand, is iets dat
groeit en waar je aan moet werken. Verbindingen veranderen vaak als gevolg van
veranderende omstandigheden.
Jeannette schreef een artikel voor de Omgang, (gemeenteblad van
Baptistengemeente Dordrecht & Rotterdam-Centrum).
Lees dit artikel

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 de nieuwe beroepsopleidingen
op trainingscentrum Caleb goed
lopen
Dat we als gezin bij elkaar zijn en
het goed met ons gaat hier in
Niamey
Dat we in het koele seizoen zitten in
deze tijd van het jaar

In Niger zijn op dit moment
verkiezingen. Wij bidden voor een
goede overgang naar een nieuwe
regering met een nieuwe president
en dat ook op lokaal niveau alles
goed zal verlopen.
Voor Sunday, die steeds meer
verantwoordelijkheid krijgt op
trainingscentrum Caleb

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.

