
Gedurende	deze	tijd	van	het	jaar
(van	december	tot	half	februari)
vergeten	we	bijna	hoe	vaak	we	last
hebben	van	de	hitte.	De
temperatuur	is	heerlijk	nu.		's
Ochtends	doen	we	zelfs	een	jas
aan	om	het	niet	koud	te	hebben.
Het	is	fijn	om	een	warme	douche	te
nemen	en	we	slapen	onder	een
dekbed.
Een	andere	bijzonderheid	van	dit
seizoen	is	de	harmattanwind	die
grote	hoeveelheden	stof	in	de	lucht
brengt;	dit	duurt	soms	één,	soms
wel	meerdere	dagen.	Op	de	foto
kun	je	zien	hoeveel	stof	er	dan	in
de	lucht	zit:	het	is	midden	op	de

dag,	maar	je	ziet	alleen	vage	schaduwen	en	de	rotonde	op	ongeveer	50
meter	afstand	is	slechts	wazig	te	zien.
Dit	is	ook	het	seizoen	van
verkoudheid	en	allergieën,	maar
ook	van	“méér	energie	hebben”
door	de	lagere	temperatuur.

In	deze	nieuwsbrief	staat	het
verhaal	over	Hadjara,	die	vertelt
over	de	effecten	van	haar	opleiding
op	Trainingscentrum	Caleb;	verder
een	interessante	aardrijkskundeles
die	gegeven	wordt	op	de	basisschool	en	hoe	het		is	om	een	auto	te
hebben	in	Niger.

We	willen	jullie	laten	delen	in	het	verdriet
dat	we	hebben	na	het	onverwacht
overlijden	van	onze	vriend,	broer,	‘collega’
en	man	vol	van	liefde	voor	Jezus,	Ton	van
Iperen.	(Hij	was	sinds	september	2014
bestuurslid	van	st.	Niger	Zending.)
	
Na	een	gezellig	weekendje	weg	met
Margreeth	zijn	vrouw,	kinderen	en
kleinkinderen	heeft	hij	een	hersenbloeding
gekregen	en	vlak	daarna	een	hartstilstand.
Na	een	korte	opname	in	het	ziekenhuis	is
hij	4	februari	jl.	overleden	op	de	leeftijd
van	72	jaar.

Lees	meer	

	Hallo,	ik	ben	Hadjara,	In
juni	2018	haalde	ik	mijn
certificaat	bij	de
naaiopleiding	van
trainingscentrum	Caleb.	In
eerste	instantie	wilde	ik	de
opleiding	helemaal	niet
volgen,	maar	mijn	man
stimuleerde	mij	om	me
toch	in	te	schrijven.	Het
was	best	moeilijk	en	na	het
tweede	jaar	wilde	ik
eigenlijk	stoppen,	maar
mijn	man	moedigde	me

opnieuw	aan	om	de	training	af	te	maken.	Hij	zei	dat	het	"onze	kans"	was.
Uiteindelijk	ben	ik	zó	blij	dat	ik	mijn	opleiding	heb	afgerond.		Sinds	ik	de
training	heb	gevolgd,	veranderde	er	veel...	
Lees	meer...

(Eigenlijk	voor	groep	7,	maar	leuk	voor
iedereen	;)	)	In	deze	les	leer	je	de	vorm	van
Niger	te	tekenen.	Het	bestaat	uit	een	soort
versje	dat	heel	vreemd	is	samengesteld,
waardoor	het	heel	grappig	wordt	en
makkelijk	te	onthouden.
Lees	meer...
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Zij	die	werken	voor	God's	Koninkrijk	(vertaald	vanuit
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Lieve	vrienden	en	familie,

In	memoriam	Ton	van	Iperen

De	naai-opleiding	veranderde
ons	leven!

Een	grappige	creatieve
aardrijkskunde	les

Auto-frustraties

Het	grootste	deel	van	de	auto’s	op	de	weg	hier
in	Niger	heeft	geen	"waarde"	meer	in	Europa	of
de	VS;	bv	omdat	het	te	duur	wordt	om	ze	door
de	APK	te	krijgen;	kortom	afdankertjes	dus.	Het
blijft	me	verbazen	hoeveel	auto’s	uit	Nederland
ik	hier	zie	rijden.												
Lees	meer...

Verlof
Wij	vinden	het	geweldig	om	jullie	te	vertellen
dat	Blaise,	Jeannette	en	de	kinderen	medio
2020	met	vakantie	naar	Nederland	zullen
komen.	In	deze	weken	logeren	ze	bij	de	ouders
van	Jeannette	in	Vlaardingen.	Zij	zijn	van	plan
om	zoveel	mogelijk	ontmoetingen	te	hebben
met	hun	achterban.	Op	welke	manier	zal	nog
vorm	moeten	krijgen;	daar	horen	jullie	nog
over.

De	reiskosten	vanuit	Niger,	inclusief	de
visumkosten	voor	Blaise	en	de	extra
verzekeringskosten,	zijn	inmiddels	gedekt	door
giften.	Er	is	een	auto	toegezegd	voor	de
periode	dat	zij	in	Nederland	hopen	te	zijn.
Echter	voor	de	reiskosten	in	Nederland,	voor
hun	persoonlijke	kosten	en	zo	mogelijk	een
uitstapje	met	de	kinderen	is	wat	extra	geld	van
harte	welkom.

Dus	mocht	je	iets	willen	bijdragen	voor	dit
doel,	wil	je	dat	dan	overmaken	op	de	rekening
van	de	Stichting:
NL	07	RABO	0361	834	179	onder	vermelding
“Gift	Verlof.”
Namens	familie	Gaïtou:	Hartelijk	dank	en
misschien	tot	ziens	in	Nederland!
	

		

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

Vakantie
boeken	of
online
shoppen	en
gratis
doneren	aan
St.	Niger
Zending
Wist	je	dat	je	ook
vakantie's	kunt
boeken
via	doelshop.nl?

Heb	je
vakantieplannen,
maar	heb	je	nog	niet
geboekt?	Doe	dit	dan
via	doelshop.nl...	dit
kan	bij	verschillende
webwinkels...	bijv.
Booking.com	(ook	al
is	het	maar	voor	één
nachtje),
Anwb	of	Flixbus.
Neem	eens	een	kijkje
via	deze	link	en	boek
je	vakantie	voortaan
via	Stichting-Niger-
Zending.doelshop.nl
Doneer	gratis	zonder
dat	het	je	iets	extra’s
kost!	

Ook	kun	je	natuurlijk
bij	andere	webshops
shoppen	zoals
Bol.com,	Decathlon,
AliExpress,	Coolblue
enz.	en	gratis	aan	st.
Niger	Zending
doneren.	De
werkwijze	is
hetzelfde	als
hierboven:	Je	gaat
naar	Doelshop.nl	en
kiest	“st	Niger
Zending”	als	goed
doel,	gaat	daarna
door	naar	jouw
gekozen	webshop	of
door	rechtstreeks	via
https://stichting-
niger-
zending.doelshop.nl	.
Bij	iedere	aankoop
doneer	je	dan
automatisch	en
kostenloos	aan	ons
doel.

(Als	je	het	lastig	vindt
om	te	onthouden...	je
kunt	via	onze	website:
Nigerzending.eu	ook
doorklikken	naar	help
mee!	en	verder	naar
online	shoppen.	Op	deze
pagiina	staat	ook	de
rechtstreekse	link.

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

Geef	een	gift

Om	voor	te	danken:
voor	Hadjara	en	de	manier
waarop	ze	gebruik	maakt	van
haar	verworven	kennis;
voor	Caleb	die	het	sociaal	en	op
school	goed	doet	in	Niamey,	zo
ver	van	ons	vandaan;
voor	de	opvang	door	Betuel	en
Bianca	Adomnicai	(en	hun
kinderen	Miri	en	Liam)	die
Caleb	in	hun	familie	hebben
“geadopteerd”;
voor	Phoebé	waarmee	het	ook
goed	gaat;
en	voor	duurzame	gezondheid
en	kracht	voor	ons	beiden.

	

	

Om	voor	te	bidden:
voor	Sunday	en	de	rest	van	het
team	op	Trainingscentrum
Caleb:	dat	ze	een	positieve
houding	blijven	houden	en	d
meisjes	en	vrouwen	waarmee
ze	werken	zullen	blijven
inspireren;
voor	ons	gezin	dat	soms	nogal
verspreid	leeft,	met	Caleb	op
school	in	Niamey	en	Blaise	die
vaak	op	reis	is;	bid	met	ons	dat
we	goed	blijven	communiceren
en	elkaar	liefdevol	mogen
ondersteunen;
voor	de	regering	en	de
strijdkrachten	van	Niger	in	hun
inspanningen	om	verstorende
en	vijandige	krachten	op
afstand	te	houden.

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

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
	
	

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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