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Straatproject India
Maloti Francis is onze veld
veldwerker van het BanderPatti Straat project. Ze
vertelt ons dat de kinderen
erg goed hun best doen en
dat ze ook regelmatig naar
school komen. Voor de
kinderen van klas tien is het
hard werken want half
februari doen ze hun
eindexamen. Ze hoopt en
bid dat al de kinderen mogen slagen zodat ze aan hun
verdere toekomst kunnen gaan werken.
Beste sponsors, Mijn naam is
MD Atif, ik zit in klas negen van
de Teresa Day High School.
Vanaf het begin heeft u mijn
schoolkosten betaald.
Mijn
ouders zijn arm, maar door uw
hulp kan ik mijn studie
voltooien. Na het afronden van
mijn studie wil ik ingenieur
worden. Ik ben u dankbaar en
wil u allemaal van harte
bedanken. Het is bijna Kerst en een belangrijk feest
voor iedereen. Vanuit India wens ik u fijne
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
Brief lerares: Mijn naam is Chumki D’Rozario lerares
aan de Teresa Day High School. Ik ben blij om u mede
te delen dat het les geven aan de sponsor kinderen
me veel plezier doet. De kinderen zijn vaak
nieuwsgierig en enthousiast om iets nieuws te leren.

We hopen dat ook dit jaar de eindtoetsen goed
gemaakt worden zodat ze in februari 2019 hun
eindexamen kunnen doen.
Beste sponsors, Mijn naam is
Shaista Parveer en ik zit in klas
tien van de Teresa Day High
School. Ik schrijf deze brief,
om u te laten weten dat ik u
dankbaar ben dat ik naar school
kan gaan. Ik zit nu in klas tien
en doe eindexamen in de maand
februari 2019. Ik hoop dat u
mij wilt helpen om verder te
leren waardoor ik een goede
baan kan vinden en iemand mag zijn. Wij hebben uw
steun nodig om onze droom te vervullen.
Directeur SK Ansar, Ik ben blij
om u te mogen vertellen dat de
“Teresa Day High School
verschillende
maatregelen
heeft
genomen
om
het
onderwijsniveau te ver beteren.
De kinderen krijgen zowel een
maandelijkse als half- jaarlijkse
test, welke we afsluiten met het
eind - examen. Iedere derde maand plannen we een
oudervergadering zodat de problemen besproken en
oplossingen gezocht kunnen worden. Als ze geslaagd
zijn voor hun examen kunnen ze een goed betaalde
baan zoeken en een hulp zijn voor de gemeenschap
waarin ze wonen. Ik ben u allen zeer dankbaar voor
alle hulp en sponsoring aan de armen en weeskinderen
van de Banderpatti gemeenschap.

Als school streven we ernaar om het beste in het kind
naar boven te brengen. We beginnen onze dag altijd
met het “Onze Vader” en ons “Nationale Volkslied”.
Studie onderwerpen zijn: Wiskunde, wetenschap,
geschiedenis, aardrijkskunde en Engels. Ook krijgen
ze computerles. Op school moeten de kinderen Engels
spreken, zowel tegen de leraar als hun mede
studenten. Onderwerpen als wiskunde en wetenschap
zijn een aanvulling op hun niveau van denken en
onderwerpen als geschiedenis en aardrijkskunde over
het rijke verleden van de Natie.

Kinderen van klas tien, klaar om eindexamen te doen in februari
2019.

Suriname,
De stichting ondersteunt het evangelisatiewerk van
mevrouw Darson. Mevrouw Darson bezoekt een groep
van 25 tot 27 lepra patiënten welke weinig tot geen
bezoek krijgen. Ze bezoekt deze groep vier keer per
week, ze maakt een praatje, zingen samen, en ze lezen
uit de Bijbel. Eén keer per maand wordt er een
videoavond geregeld. De mensen zijn erg blij met haar
bezoek. Door de verminkingen wordt deze groep vaak
gemeden en vergeten, maar vanwege haar bezoek
hebben ze iets om naar uit te kijken.
Elke zaterdagavond wordt er een kerkdienst
gehouden. De groep noemt zich de regenboog
gemeente dit omdat er verschillende groepen mensen
zijn en iedereen z’n eigen kleur heeft.
Op donderdag is er een bidstond en iedere week
geeft ze bijbel studie en bezoekt ze mensen thuis.

We hebben voedselpakketten gebracht bij
verschillende families. Hieronder een kleine greep uit
de families die we in Ukraine bezocht hebben.

Een bezoek aan twee families.

De meisjes links op deze foto zijn alleen thuis tijdens
de dag, omdat de ouders beide werken. Daarnaast
werkt de vader in het buitenland. Het oudste meisje
hoopt later in haar eigen koffiewinkeltje te kunnen
werken. Foto rechts, een klein huisje waar een gezin
van zeven personen woont. De vader heeft werk.
Beide gezinnen waren blij met de pakketten. Voor de
kinderen zat er vaak, speelgoed, kleurpotloden,
kleding en dekens in.
We bezochten ook een zigeuner kerk. Dolphin heeft
zijn bijdrage geleverd aan deze avond. Helaas hebben
we geen foto, maar we hebben wel een video opname.

Global Care Foundation

Doopdienst in de Carolina Kreek

Ukraine
Eind september 2018 zijn we met het bestuur van
Global Care Foundation naar Oekraïne geweest. Ons
doel was om onszelf in te zetten voor de allerarmsten.
In een ziekenhuis hebben we twee jonge Nederlandse
vrouwen ontmoet die daar op de babyafdeling
werkten. Baby’s worden door overlijden van de
moeder of door ziekte hiernaartoe gebracht. Het
merendeel van de baby’s gaat niet terug naar de
familie omdat ze geen goede zorg en daardoor geen
overlevingskans hebben. De baby’s worden vaak na
behandeling onder gebracht in een kindertehuis.

Indiase kookworkshop

Als stichting zijn we dit jaar zeer actief geweest om
geld in te zamelen voor onze projecten. We hebben
eigengemaakte, koek, cake en gebak verkocht plus
pepermunt op Super zondag van de Bethel kerk te
Drachten. Tweedehands goederen verkocht en op
verschillende markten gestaan om onze thee en
kruiden te verkopen. Ook hebben we deur aan deur
koek verkocht.
In oktober zijn we gestart met het geven van een
Indiase kookworkshop. Dit was een groot succes. We
hebben besloten om hier volgend jaar mee door te
gaan.
Eind Januari 2019 gaan we een bezoek brengen aan het
Bander-Patti straatproject in Calcutta en aan het CDCproject in Siliguri. Beide in India. In onze volgende
nieuwsbrief leest u hier meer over.

Bezoek aan een zigeunerschooltje: Meisjes kregen een pop en de
jongens een auto.

Stichting Global Care Foundation
 0511454257
 info@gcnl.org  www.gcnl.org
Bank (IBAN): NL32ABNA0411345168

Community Development
in Christ (CDC)

Hoe gaat het met de vrouwen

Vorig jaar november 2017 hebben wij u kennis laten
maken met ons nieuwe project in de stad Siliguri te
India. Als stichting willen we hulp bieden aan de
allerarmste gemeenschappen. Deze groepen mensen
behoren toe aan de laagste kasten. In onderstaande
brief leest u hier meer over.

CDC1A – Ram Krishna Kote
Sinds mei 2017 is de stichting zich gaan richten op de
stad Siliguri waar ze werkt onder de allerarmste
gemeenschappen. In het dorp Ram Krishna Kote
werken de mannen en vrouwen samen door modder te
dragen van de ene naar de andere plaats. Van de
modder worden stenen gemaakt. In dit dorp komt veel
alcoholisme voor. De kinderen worden alleen gelaten
en gaan niet naar school.

Oefenen met de naaimachine

De vrouwen kunnen een beroepsopleiding volgen. De
stichting heeft hier naaimachines voor aangeschaft
en ze leren nu hoe ze deze moeten gebruiken.
Er is een lerares die op
vrijwillige basis de
vrouwen begeleid en
uitleg geeft bij de
basisbeginselen van de
naaicursus. Na een
tijdje
mogen
de
vrouwen een patroon
knippen en word het
met de hand in elkaar
gezet. Als dit goed gaat mogen ze door naar de
naaimachine les. Hiernaast twee modellen welke door
de vrouwen met de hand zijn
gemaakt.
Een spannende tijd. Examen is
zeer belangrijk omdat ze met
een certificaat hun eigen
bedrijfje kunnen starten.
Acht vrouwen hebben begin
december voor het eerst
examen gedaan. Eerst volgde het
theoretische gedeelde gevolgd
door de opdracht die ze moesten
maken. Of ze geslaagd zijn weten we nog niet, hier
komen we in onze volgende nieuwsbrief op terug.

Hoe gaat het met de Bijbelstudie
Naast de 85 kinderen, komen er ook vrouwen naar het
CDC-centrum, ook zij krijgen les in de Engelse taal,
leren lezen en schrijven, handenarbeid. Ze kunnen de
naaicursus volgen en anderen maken sieraden.
De kinderen krijgen gitaarles er wordt gezongen en
gedanst. Naast dit alles maken we hen bekend met de
Bijbel en welke betekenis Jezus aan hun leven kan
geven.

Elke zaterdag geeft ons team Bijbelstudie en leren
ze hun Redder Jezus Christus kennen. De kinderen
komen graag naar deze studie en vertellen er thuis
ook wel over. Het CDC-team werkt met elf
vrijwilligers verdeeld over de twee dorpen. Ook zij
bezoeken de mensen thuis en als de mensen het willen
kan er gebeden worden over hun situatie.

CDC1B - Baiganbari
Ons tweede dorp is Baiganbari. Mensen wonen en
werken hier op de theetuin. Deze groep mensen is de
“inheemse bevolking van India " De ouders zijn de
gehele dag bezig met het plukken van thee en de
kinderen worden dan alleen gelaten en gaan niet naar
school.

CDC werkt alleen met vrijwilligers en samen met de
gastgroep van YWAM (jeugd met een opdracht) uit
Taiwan. Deze groep zal proberen uit te leggen wat de
werkelijke betekenis van Kerst is.

Het merendeel van de mensen dat hier woont zijn niet
buiten hun eigen omgeving geweest en hebben geen
idee dat er nog andere mensen in hun gebied wonen.

Zondagschool

Het CDC-team geeft op zaterdag in de beide dorpen,
Bijbelstudie. Ze laat de kinderen kennis maken met
hun Redder en Verlosser Jezus Christus. Dit doen ze
door uitleg, zang en toneelspel. Het team is
voortdurend opzoek hoe ze hun werk nog beter
kunnen doen. Graag wil ze deze kinderen helpen om
iets te bereiken in hun leven. Op het moment is het
team bezig met de voorbereidingen van Kerst.
Er zijn kinderen die mee doen aan de zang competitie
en iedereen heeft er zin in als je het enthousiasme
ziet en die stralende gezichten.
Als team moeten we voorzichtig zijn, het is het niet
CDC1B heeft 50 kinderen

Als we een nieuw dorp bezoeken, kijken en praten we
eerst met de bewoners zodat ze ons kunnen leren
kennen en vertrouwen.
Daarna zorgen we voor de hygiëne. Knippen we nagels
en controleren we de kinderen op hoofdluis en
wonden.

overal geaccepteerd om te evangeliseren. In het
begin werd er veel
op ons gelet en
werd er gezegd
dat
wij
hun
kinderen Christen
wilden maken. Na
verloop van tijd
denkt men er toch
anders over.
We gaan samen
met de kinderen en hun ouders Kerstfeest vieren.
Ons team in India heeft de voorbereidingen al
gemaakt, ze gaan koken en samen met deze
gemeenschap eten.
Wilt u ons helpen zodat het Evangelie ook onder deze
dorpen verspreid mag worden?

Zingen en bewegen dat vinden de kinderen het leukst.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond en
gelukkig nieuw jaar.

Wanneer de kinderen aan ons gewend zijn krijgen ze
les in lezen, schrijven en leren ze de Engelse taal.

Stichting Global Care Foundation.

