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...en Gerdi !

Over een paar dagen gaat de reis beginnen!
Het schiet nu echt op. Op dinsdag 11 oktober zijn Gerard en André alvast vertrokken om de laatste
voorbereidingen ter plaatse te treffen. Op vrijdag 14 oktober vertrekt de groep deelnemers vanaf Schiphol.
Op de valreep meldde zich de laatste deelnemer; met Gerdi zijn we helemaal compleet. Met 25 vrijwilligers
mogen we ons dit jaar gaan inzetten in Zuid Afrika! Met ons doel voor ogen, liefde en aandacht geven aan
de slachtoffer(tje)s van armoede en hiv/aids, mogen we veel van deze reis verwachten.
Wij weten dat God erbij is en dat Hij voor ons zorgt !
Een hoop plannen.
We zijn benieuwd wat we uiteindelijk op de
verschillende werkplekken allemaal mogen
gaan doen. Er is een hele lijst met wensen
beschikbaar. Ter plekke wordt door Gerard,
André en Riaan besloten welke klus uitgevoerd
wordt. Dit jaar wordt er gewerkt voor stichting
Neo Birth en stichting Kinder Sorg. Ook gaan
we ons weer inzetten voor de kinderen van de
Moedwil-school en hopen we een goede
bijdrage te kunnen geven aan het project met
de groentetunnels van Manuchah.
Het kinderwerk op Freedompark staat ook
weer ingepland. Elke ochtend zal een team de
kleine kinderen liefde en aandacht geven door
met ze te spelen, te knutselen en ze een mooi
bijbel-verhaal te vertellen.

Reizen in twee groepen.
Dit jaar reist de groep via twee routes. Een groep
vliegt via Londen en een groep vliegt via Dubai.
Ook zijn er 4 deelnemers die een paar dagen eerder
vertrekken. Zaterdagmorgen hopen we elkaar te
ontmoeten op het vliegveld in Johannesburg. André,
Gerard en Riaan zullen de deelnemers
verwelkomen.
Leeft u met ons mee?
Vanaf zaterdag 15 of zondag 16 oktober
verwachten we ons eerste dagverslag te plaatsen
op onze website. U kunt de dagverslagen en de
foto’s hier vinden. We hopen dat u door deze dagverslagen en foto’s betrokken kunt zijn bij het werk
en de belevenissen van onze deelnemers.
We hopen op en bidden voor een prachtig project!

Tot zover deze nieuwsbrief. Graag tot de volgende keer!
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag:
Secretariaat H.O.P.E. in South Africa (tel. 030 - 271 12 06) Nel Haasdijk : secretariaat@hopeinsa.nl
P.R./Communicatie H.O.P.E. in South Africa
Mieke Hilvers: communicatie@hopeinsa.nl
WWW.HOPEINSA.NL

