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Lieve vrienden en familie,
Gedurende de periode,
waarover deze nieuwsbrief
gaat, waren COVID 19 en de
beperkingen die daardoor
werden opgelegd, sterk
bepalend. Hoewel deze
preventieve maatregelen
onze levens, activiteiten en
de economie van het land
sterk hebben beïnvloed,
kunnen we wel dankbaar
melden dat de impact als
ziekte beperkt is gebleven.
De meeste preventieve
beperkingen en maatregelen
in het land zijn daarom nu opgeheven. Er kunnen weer vergaderingen worden
gehouden, moskeeën en kerken zijn heropend, evenals de scholen. Maar natuurlijk
wordt mensen geadviseerd om door te gaan met het nemen van hygiënische
preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen omdat het virus nog steeds
aanwezig is.
De scholen en opleidingen
Sinds 1 juni zit Phoebé ook weer op school, al is het voor 3 dagen per week omdat
alle lessen in tweeën zijn gedeeld om het aantal leerlingen in het lokaal te
verminderen.
Bij Sahel Academy, Caleb's school, is het schooljaar zoals gewoonlijk eind mei
beëindigd, dus ze gaan pas weer open in het nieuwe schooljaar.
Ook Training Center Caleb is heropend met een aangepast lesrooster.
Onze reis naar Nederland
Helaas heeft de hele situatie onze reisplannen beïnvloed. Ik schrijf deze inleiding op
17 juni. Ons plan was dat we inmiddels in Niamey zouden zijn om op 19 juni naar
Nederland te vliegen. Helaas, helaas dus niet. We zullen geduld moeten hebben.
Verder in deze nieuwsbrief
We vertellen over een zeer indrukwekkend maar niet ongebruikelijk
natuurverschijnsel in ons gebied, namelijk de stofstormen. Een Sunday, onze
manager van Trainingscentrum Caleb, stelt zich aan je voor.

Sunday, manager van Centre Caleb
Hallo, ik ben Sunday Akeju
George, manager van
Trainingscentrum Caleb. Ik kreeg
deze functie in 2018, toen Blaise
mij vroeg of ik interesse had om
samen met hem leiding te geven
aan het centrum. Omdat we op
andere manieren al met elkaar
samen hadden gewerkt, kenden
we elkaar al goed. Maar laat ik bij
het begin beginnen en jullie in het
kort mijn levensverhaal vertellen.
Lees meer...

Enorme stofstorm
Stofstormen zijn eigenlijk heel normale verschijnselen
tijdens het heetste deel van het jaar, net vòòr de start
van het regenseizoen, maar ook in het begin ervan.
De meeste zandstormen zijn echter niet zo dik als
deze, die we begin mei hebben meegemaakt in het
Niamey-gebied.
Lees meer...

Verlof familie Gaïtou in Nederland
Zoals jullie weten was het tot maart de bedoeling dat Blaise, Jeannette en de
kinderen deze zomer weer naar Nederland zouden komen voor familiebezoek en
om hun achterban te ontmoeten. Helaas voor ons allemaal stak het Covid-19 virus
daar halverwege maart abrupt een stokje voor.
In Niger is het qua besmettingen en overledenen ten gevolge van het virus gelukkig
meegevallen mede door het feit dat er al vroeg allerlei beperkingen ingevoerd
werden. Net als hier in Nederland worden deze beperkingen inmiddels weer wat
versoepeld en komt de samenleving voorzichtig weer op gang.
Er werd dus ook al vroeg een streep gehaald door de voorbereidingen van de reis
van de familie Gaïtou. Op 16 juni ontving we een laatste update van Jeannette over
hun geplande reis. De reissom was al betaald aan het reisbureau en de reservering
bij de luchtvaartmaatschappij gedaan, maar op het moment van deze transacties
werden de beperkingen ingevoerd. De bevestiging van de reservering heeft daarom
niet plaats gevonden en de reissom zal door het reisbureau naar hen teruggestort
worden. Er zijn wel allerlei geruchten en verhalen over de heropening van de
grenzen en het luchtruim maar dat zijn toch verhalen die niet of niet volledig te
controleren zijn. We gaan er inmiddels vanuit dat hun reis dit jaar jammer genoeg
niet door zal gaan, ook gezien het feit dat half augustus Caleb weer naar school
moet en hun verblijf hier wel erg kort zou worden wanneer ze omstreeks half juli nog
zouden kunnen komen.
Helaas, het is niet anders. We gaan nu uitkijken naar volgend jaar en hopen en
bidden dat het dan allemaal wel doorgang zal mogen vinden.

Het jaarverslag staat online
2019 is al weer bijna vergeten
door alle rare ontwikkelingen
rondom covid19. Maar er zijn
mooie dingen gebeurt in
Niger. Het werk daar heeft
een positieve Impact. Het is
daarom ook leuk om het
jaarverslag te lezen… dit is
niet alleen een zakelijke
opsomming maar het geeft je
een mooi beeld van wat er
aan mooi werk verzet wordt in
Niger.
Ga naar het jaarverslag
Natuurlijk zit er ook een zakelijk deel in met financiële verantwoording en
bestuursverslag, omdat we dit verplicht zijn tov de belastingdienst ivm onze anbi
verklaring.

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

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

Geef een gift

Om voor te danken:
Dat de impact van COVID 19 als
ziekte zeer beperkt is gebleven in
Niger.
Dat Caleb zijn schooljaar met zeer
goede resultaten heeft afgesloten
en Phoebé hard aan het werk is om
haar schooljaar goed af te sluiten.
Dat de meeste deelnemers aan
Training Center Caleb zijn
teruggekeerd om dit cursusjaar af te
sluiten.

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

Lees meer over onze projecten

Stichting Niger Zending
Dordogne 11, 3831 EJ
Leusden

Om voor te bidden:
Voor een goed regenseizoen en een
goede oogst dit jaar. Voor de
mogelijkheid om onze activiteiten te
verbreden in samenwerking met
een andere organisatie. We hebben
wijsheid nodig voor het nemen van
goede beslissingen.
Voor de voorbereidingen voor de
DTS die in oktober van start gaat,
wederom in combinatie met de
training bij Trainingscentrum Caleb.

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

Website

Facebook

LinkedIn

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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