
 

 

Lieve familie, vrienden en bekenden, 

Zo vlak voor de Kerst willen we iedereen graag informeren over wat ons afgelopen jaar bezighield hier in 
Zuid-Afrika. Wij hebben gelukkig géén harde lockdown, zoals die nu in Nederland geldt. Dus hebben we hier 
nog iets meer bewegingsvrijheid. Maar veel is hier ook gelimiteerd door de omstandigheden en regels. 

We hebben in 2020 de volgende lesprogramma’s en acties kunnen uitvoeren: 

• Bijbelklas groepen met maar 6-8 kinderen i.p.v. de gebruikelijke 12. De kinderen kwamen om de 
week aan de beurt. 

• De zes jongeren die Life-Skills lessen volgden hebben de graduation sessie gehad op 31 oktober. 
Deze tieners zijn toegevoegd aan de groep jongeren die in ons volgsysteem zitten. 

 
• Voedselacties zijn nog steeds hard nodig. Het aantal gezinnen wat we nu maandelijks ondersteunen 

is dertig. In mei en juni hebben we met steun van jullie - ons thuisfront - vierhonderd gezinnen blij 
gemaakt met een pakket. Omdat meer mensen weer aan het werk kunnen, hebben we dat aantal 
in de afgelopen maanden geleidelijk kunnen terugbrengen via honderd, later vijftig, naar de dertig 
waar we nu op zitten. 

• De laatste voedsel uitreiking voor dit jaar staat gepland voor aanstaande dinsdag. We proberen een 
wat feestelijker pakket samen te stellen, met een doosje eieren en een zakje marshmallows voor de 
kinderen.  

• Op 5 december hebben we hier aan ruim 300 kinderen een kerstcadeautje uitgedeeld. Wat klein 
speelgoed en wat lekkers in een versierde papieren zak. Anne had vouchers op naam (en leeftijd) 
gemaakt, en uitgedeeld aan de kinderen. Dus dit jaar geen Kerstfeest in de hal, maar in de rij staan 
om je cadeau af te halen. Samen met vrijwilligers hebben we deze dag tot een succes gemaakt. 
Alleen maar blije gezichten! 

 



 

 

 

 

 

• In ons volgsysteem zitten nu 19 tieners. Dit is een grote groep, die we nu in tweeën hebben 
gesplitst. Op zaterdag 12 en 19 december komen zij bij ons thuis Kerst vieren.  

• Tot nu toe hebben drie kinderen om sponsoring gevraagd voor hun uniform voor High School. 
 

Na de vorige Nieuwsflits in september hebben we veel mooie (eenmalige) giften mogen ontvangen; 
hartelijk bedankt daarvoor. Daardoor konden we bovenstaande acties mogelijk maken. Maar de 
hulprekening raakt onder peil en we willen graag in 2021 doorgaan met: 

• De maandelijkse dertig voedselpakketten, kosten € 500 per maand. 
• Nog enkele school uniforms, kosten € 120 per set voor een High School student. 
• Lesmateriaal voor de Bijbelklas en Life Skills groepen, start in februari, kosten € 3 tot 5 per kind. 

In de Bijbelklassen zullen ongeveer 40 kinderen starten en in de Life Skills groepen 12 tieners. Er 
willen veel kinderen graag mee doen.  
 

Het banknummer is: NL77RABO 0307549488 t.n.v. H.B. Stolker, o.v.v. Herbert en Anne in Zuid-Afrika.   Deze 
rekening wordt beheerd door ons Thuisfront team (TFT).   
                                                                                                                                                                                           
Alvast heel erg bedankt namens de kinderen.   
We wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig 2021. 
 
Hartelijke groeten, Herbert en Anne Stolker.  


