EEN OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN 2020
Onder is een overzicht van de activiteiten die we hebben ondernomen in 2020. Zoals voor
iedereen was 2020 een jaar waarin alles op zijn kop stond. Tijdens de eerste lockdown
stonden hier soldaten met geweren op straat en waren alleen de hoognodige bewegingen
geoorloofd. Gelukkig was er voldoende te doen in en rond ons huis, met de bouw van het
dischipelschapshuis. Toen een gedeelte van de lockdown werd opgeheven, maar
grootschalige programma’s binnen nog niet mogelijk waren, zijn we begonnen met het
uitreiken naar ons dorp, met een kleinschalig kinderprogramma buiten.
DISCIPELSCHAPGROEP
In de discipelschapsgroep zitten dezelfde zes tienermeiden als vorig jaar. Ze komen
wekelijks bij ons thuis en sinds het einde van het jaar komen ze samen in de nieuwe
locatie: het discipelschapshuis. Hier eten we met ze, houden een Bijbelstudie, praten,
bidden en hebben momenten van ontspanning. Naast de les die ze krijgen zien ze ook ons
als gezin functioneren en op deze manier leren ze wat normaal gezinsleven inhoud, omdat
vele uit disfunctionele gezinnen komen. We zien in hen het verlangen om anders te zijn
dan wat ze om hen heen zien. Sommige ouders beginnen verandering in de tieners te zien
en moedigen ze actief aan om naar de programma’s te komen. Ook zien we dat de
discipelschapsgroep de oudste tieners in het de krottenwijk zijn die nog naar school gaan
en niet vroegtijdig gestopt zijn. We zijn dankbaar voor de veranderingen die we zien.
KINDERPROGRAMMA
De programma’s werden ook dit jaar goed bezocht. Normaal komen er aanzienlijk
minder kinderen in de winter, maar het aantal bleef hoog. We zien dat om de tieners die
helpen weer andere kinderen opstaan die ook gaan helpen. Met de kinderen behandelden
we de afgelopen periode de vrucht van de Heilige Geest (zoals blijdschap, vrede,
goedheid). De laatste les haden we het echter over de hemel gehad. We weten nooit
wanneer het einde komt en in Pata-Rat werd dit zo duidelijk, nadat een tiener die wat
wilde stelen uit een transformatiehuisje dodelijk werd geëlectrocuteerd. De les over de
hemel, werd ook het laatste programma, want kort daarna kwam de landelijke lockdown.
OVERZICHT PROGRAMMA'S
Aan het begin van 2020 waren dit de programma’s:
- Kinderprogramma Dallas: wekelijks 60-100 kinderen in de leeftijd 2-11 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
- Kinderprogramma Coastei: wekelijks 10-15 kinderen in de leeftijd 6-12 jaar
- Vrouwenbijeenkomst Pata-Rat: wekelijks 5-10 vrouwen
- Tienerprogramma: wekelijks 10-25 tieners in de leeftijd 11-16 jaar, i.s.m. met
Zsolt en KJ
- Discipelschapsprogramma: wekelijks een avond, 6 tieners in de leeftijd 14-17 jaar
- Maandelijks helpen we in de lokale kerk bij het kinderprogramma.
- Tijdens de zomerperiode: Kinderprogramma Pata (dorp): wekelijks 10-15
kinderen, in de leeftijd 6-12 jaar

Vanaf maart kwam alles stil te liggen. Maar in de zomer hebben we een aantal
programma’s weer kunnen oppakken en een enkel programma (zoals de
discipelschapsgroep) is ook tijdens de tweede lockdown doorgegaan.
PRAKTISCHE HULP
We hebben op verschillende manieren praktisch kunnen helpen:
- We hebben de gereedschapsschuur en opslag opgeruimd, materiaal dat over was,
zoals ijzer, meubels en hout hebben we weggegeven aan een arm gezin in het
dorp.
- Een vrijwilliger geeft maandelijks in ons gebouw een maaltijd aan de armste
kinderen van de wijk Dallas, waarbij wij helpen.
- We hebben een andere organisatie kunnen helpen met juridische documenten,
zoals de documenten voor het opzetten van een organisatie.
- Rita is met een zwangere tiener naar een medische controle geweest
- We hebben aan de tieners van het dischipelschapsgroep een computer gegeven,
zodat ze online les kunnen volgen. De computers zijn van te voren geïnstalleerd
met verschillende programma’s en Christelijke muziek en filmpjes.
BOUW WERKZAAMHEDEN 2020
Dit jaar zijn we verder gegaan met de bouw van het dischipelschapshuis. Binnen is de
keuken geplaatst, electriciteit aangelegd, verwarming geplaatst. Boven is de eerste
slaapkamer en badkamer klaar. De tweede slaapkamer is bijna klaar. Beneden zijn twee
badkamers betegeld en ingericht. De slaapkamers zijn ook bijna af. Omdat dit jaar geen
teams konden komen heeft Frank (op het betegelen na) alles zelf gedaan. Gelukkig
hadden we veel materiaal op voorraad en konden we zo tijdens de lockdown toch aan de
slag. Aan het einde van het jaar hebben we het eerste programma in het
discipelschapshuis kunnen houden. Buiten is al het bouwmateriaal opgeruimd. Balken
zijn verplaatst en de dakplaten voor het kampgebouw zijn verhuisd naar de kamplocatie.
Op de kamplocatie zijn de containers op hun plek gezet en hebben we een put geplaatst
voor de wateraansluiting.
TEAMS
Helaas hebben alle teams hun bezoek moeten annuleren. Omdat sommige teams die
normaal in het najaar komen pas in het voorjaar plannen, weten we niet precies hoeveel
teams we hebben misgelopen, maar de schatting ligt op 7 teams.
OVERIGE ACTIVITEITEN
We hebben een nieuw logo, dankzij een bevriende ontwerper. Ook is de website bijna
online, een paar testlezers kijken er na. Helaas hebben we ons bezoek aan Nederland
moeten annuleren. Frank zou spreken in een kerk, maar heeft dat online gedaan.
SAMENVATTING
- Begin van het jaar: 8 programma’s met rond de 200 kinderen in totaal
- Bouwproject: interieur dischipelschapshuis, is nu bijna helemaal klaar

