
EEN OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN 2019 

 

 

Onder is een overzicht van de activiteiten die we hebben ondernomen in 2019. We willen 

u bedanken voor uw betrokkenheid bij dit werk, want zonder uw hulp was dit niet 

mogelijk geweest. 

 

DISCIPELSCHAPGROEP 
In de discipelschapsgroep zitten nu zes tienermeiden, die wekelijks bij ons thuis komen: 

ze eten hier, we houden een Bijbelstudie, praten, bidden en hebben momenten van 

ontspanning. Maandelijks komen ze een weekend en blijven ze slapen. Dit jaar gaf Rita 

les over de basis van familieleven. Naast de les die ze krijgen zien ze ook ons als gezin 

functioneren en op deze manier leren ze bijvoorbeeld samen aan tafel te eten en te bidden 

voor het eten. Deze lessen nemen ze weer mee naar huis, waar ze een invloed hebben op 

hun familieleden. Recent is er een nieuwe tiener in de groep gekomen en zij deelde dat ze 

ziet hoe haar zusje bidt en hoe God haar zusje helpt. Dit inspireerde haar ook om zelf 

God te zoeken. Inmiddels zijn de oudste van de tieners 17 jaar en in hun cultuur is het 

eigenlijk al een wonder dat ze een vervolgopleiding doen en niet zwanger zijn. 

 

KINDERPROGRAMMA 

Het kinderprogramma in Dallas maakte in 2019 een explosieve groei door. Normaal 

hebben we tussen de 40 en 60 kinderen. Maar op een gegeven moment zagen we dit 

aantal explosief groeien tot over de 100 kinderen. Dit is echt ongekend. Normaal halen 

we deze aantallen alleen als er teams op bezoek zijn, en zelfs dan is het nog een 

uitzondering. Maar nu hadden we week na week over de 100 kinderen. Zsolt en een 

Amerikaanse vriend van hem zijn bij dit programma komen helpen. Ook hebben we een 

paar tieners uit de wijk die helpen tijdens het programma. 

 

OVERZICHT PROGRAMMA'S 

- Kinderprogramma Dallas: wekelijks 60-100 kinderen in de leeftijd 2-11 jaar 

- Kinderprogramma Coastei: wekelijks 10-15 kinderen in de leeftijd 6-12 jaar 

- Kinderprogramma Cantonolui: wekelijks 40-60 kinderen in de leeftijd 4-12 jaar 

- Kinderprogramma Rampa: wekelijks 15-25 kinderen in de leeftijd 3-14 jaar, i.s.m. 

studenten van Crist for the Nations 

- Tienerprogramma: wekelijks 10-25 tieners in de leeftijd 11-16 jaar, i.s.m. met 

Zsolt en KJ 

- Dischipelschapsprogramma: wekelijks een avond, 5-7 tieners in de leeftijd 14-17 

jaar, maandelijks een weekend. 

- Maandelijks helpen we in de lokale kerk bij het kinderprogramma. 

 

PRAKTISCHE HULP 

We hebben op verschillende manieren praktisch kunnen helpen: 

- Roma Boots heeft samen met ons enkele honderden rubberen laarzen uitgedeeld 

in de verschillende wijken. 

- Van Actie4Kids hebben we dit jaar een recordaantal van rond de 300 

schoenendozen uitgedeeld. 



- We hebben ons kledingdepot opgeruimd en veel kleding weggegeven. 

- Een lokale vrijwilligster geeft maandelijks in ons gebouw een maaltijd aan de 

armste kinderen van de wijk Dallas, waarbij wij helpen. 

- De politieke partij Demos heeft iemand uit de wijk Coastei op de kieslijst gezet, 

de online presentatie hiervoor was in ons gebouw. 

- We hebben een kleine organizatie kunnen helpen met onze oude naaimachines die 

inmiddels vervangen waren door nieuwere exemplaren. 

- We hebben een arme familie van bouwmaterialen voorzien, zodat een bevriende 

klusjesman hun huis kon opknappen. 

 

BOUW WERKZAAMHEDEN 2019 
Dit jaar lag alle nadruk qua bouwen het dischipelschapshuis. In 2018 hebben we het 

fundament hiervoor gelegd. Samen met verschillende bezoekers, teams en ingehuurde 

vakmensen hebben we dit gebouw neergezet. De muren, kamer indeling boven, ramen, 

deuren en dak zijn dit jaar gerealiseerd. Buiten is het gebouw geisoleerd. Ook hebben we 

een schutting geplaatst, zodat het dischipelschapshuis een eigen tuin heeft, afgezonderd 

van de rest van de grond, waar ons persoonlijk woonhuis staat. Binnen heeft de ruimte 

die de keuken wordt een nieuw plafond gekregen en zijn de muren afgewerkt van de 

keuken en de hal. Het nieuwe gebouw is doormiddel van een hal met het kledingdepot 

verbonden. We hebben het depot leeggeruimd en er verschillende kamers gemaakt. Er is 

een begin gemaakt met het aanleggen van de electriciteit. Voor 2020 hebben we gepland 

om het interieur verder af te maken.  

 

TEAMS  

Dit jaar hebben we bezoek gehad van de volgende teams (totaal 9 teams): 

- DADO uit Pijnacker via GAiN 

- de Brugkerk uit Veenendaal via Stichting HOE 

- de kerk Hoop! uit Dongen 

- de Emmauskerk uit Bergen op Zoom 

- twee teams uit Asperen 

- een team van bevriende families  

- twee teams van YMCA North Staffordshire (Engeland). 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
Rita heeft haar rijbewijs gehaald, dit geeft haar veel meer vrijheid voor de programma’s. 

De website is bijna klaar, maar het platform is sterk verouderd. Na een advies van een 

bezoeker hebben we besloten de website opnieuw te maken op een ander platform. 

 

SAMENVATTING 
- 6 programma’s met rond de 200 kinderen 

- Enorme groei in het kinderprogramma 

- Bouw van het dischipelschapshuis, buitenkant is bijna af, begin gemaakt met het 

interieur 


