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D

ecember, de maand van kerst, cadeautjes, lichtjes…
juist dan voelen veel mensen zich eenzaam,
ongelukkig of hebben last van decemberstress.
Misschien wel omdat na de gezellige kerst alles weer
wordt, zoals het was…Terwijl de echte boodschap van
Kerst – Licht in een duistere wereld, God die Zijn Zoon
gaf – daar verandering in zou moeten brengen. Voor
mij is Kerst niet gebonden aan een jaargetijde en al
helemaal niet aan het commerciële circus er omheen,
alhoewel gezelligheid met familie natuurlijk fijn is en
je daar volop van mag genieten.
Kerst is voor mij wel een reden om te beseffen dat het
Licht in die duistere wereld nog niet overal is
doorgedrongen. Dat zien we dagelijks in het nieuws,
maar ook binnen het werk van Outreach Support.
Onze veldleider in Sierra Leone vertelde mij laatst dat
de economische situatie in het land drastisch was
verslechterd, sinds het aantreden van de nieuwe
president. Een veelvoud aan regels maakt dat markten
regelmatig worden ‘schoongeveegd’, waardoor
mensen nauwelijks nog iets kunnen verdienen en
ouders uit wanhoop hun kinderen verkopen!
‘Wie koopt er een kind en met welk doel?’ was mijn
vraag. Het antwoord was schokkend: Bepaalde mensen kopen een kind om het te gebruiken voor rituelen en
tenslotte te offeren. Ze hopen daardoor zelf een betere positie te krijgen of meer macht.
Hoe wanhopig moet je zijn om als ouder je kind te verkopen… En al helemaal wanneer je weet wat er dan mee
zal gebeuren… En wat moet je bezielen als je denkt dat een kinderoffer jou meer invloed en macht kan geven…
Laten we samen – via de projecten in deze decemberbrief – het Outreach Support team helpen om het Licht
van Kerst te brengen in deze duisternis. Ook voor hen is het een bemoediging om te weten dat ze niet alleen
staan, maar gesteund worden door broers en zussen in Nederland. Ik wens je een gezegende kerst!
Marian Jonker

De evangelist heeft spullen nodig!
Mensen die met een diploma van de bijbelschool afkomen, willen niets liever dan gaan evangeliseren
op de plek waarheen ze zich geleid voelen. Vaak is dat in het binnenland waar geen faciliteiten zijn
zoals stroom, openbaar vervoer, een gebouw waarin zij dat kunnen doen, enz. Ze moeten dus alles

zelf meenemen en zelfvoorzienend zijn wat betreft eten en drinken. Daarom heeft iedere evangelist
een aantal spullen nodig om effectief te kunnen zijn. Dat is meestal een vervoermiddel (fiets,
brommer of motorfiets), een megafoon op batterijen of solar, audio bijbels, en middelen om een
bestaan op te bouwen (een huis, zaaizaad, kippen, geiten e.d). Hebben ze die spullen eenmaal, dan
gaan ze er vol tegenaan. En met succes! Regelmatig komen er nieuwe gemeentes bij, tot in de meest
afgelegen dorpen. Voor gemiddeld € 500 helpen we een evangelist aan de gang.

Zonnepanelen oplossing voor stroomprobleem!
Of het nu gaat om de stroomvoorziening voor een kliniek of voor het laten
draaien van de computers op een van de scholen, het is altijd een uitdaging.
Vaak is er helemaal geen stroom of als die er wel is, dan valt de stroom
regelmatig uit. Je bent dus genoodzaakt om zelf voor stroom te zorgen. Tot
nu toe gaat dat meestal met een generator. Maar een generator is een
loodzwaar ding om te vervoeren, verbruikt diesel of benzine dat altijd (en
vaak over grote afstand) moet worden aangevoerd, stinkt, maakt herrie (en
dat is vaak erg storend bij toespraken), en moet vanwege zand en vuil vaak
gerepareerd worden, en is hiermee, ook
vanwege het brandstofverbruik, een
geldverslinder. Kortom, op verschillende
locaties en bij verschillende projecten
(scholen, klinieken) zijn zonnepanelen een veel betere optie, zeker nu
zij betaalbaarder worden. Hiervoor wordt € 2000 gevraagd.

Onderwijs anno 2020
Ook in Afrika gaan ontwikkelingen razendsnel. Alhoewel er nog steeds (teveel!) plaatsen zijn met
helemaal geen school, of andere plaatsen waar nog onderwijs wordt gegeven onder een rieten dak
en zonder een noemenswaardig schoolbord, is ook modern en op de toekomst gericht onderwijs snel
in opkomst. Op al onze scholen in Sierra
Leone wordt inmiddels computerles gegeven.
Dit is ook hier noodzakelijk, willen de
leerlingen een kans maken op de
arbeidsmarkt. Maar het computeronderwijs is
niet zonder uitdagingen. Er wordt gewerkt
met 2e hands computers in een zeer vochtig
en heet klimaat. Er valt dus nog wel eens een
computer uit. Stroomvoorziening werd al
genoemd op de pagina hiernaast. Het aantal
computers per klas is beperkt, waardoor de
leerlingen niet allemaal tegelijk kunnen les
krijgen. Er is dus voortdurend een grote
behoefte aan ‘nieuwe’ computers.
Om het aantal computers op peil te brengen en te verschepen is een bedrag nodig van € 3000

14 jaar en Moeder
Aan het begin van dit jaar werd in de hoofdstad van Liberia een
campagne georganiseerd om tienerzwangerschappen tegen te gaan.
Een team van OSM bezocht samen met gezondheids- en
jeugdwerkers een aantal scholen, maar ook jongelui die op straat
leven. Er werd voorlichting gegeven over het voorkomen van
zwangerschap, taboe onderwerpen werden bespreekbaar gemaakt
en meisjes leerden dat ze ook ‘nee!’ kunnen en
mogen zeggen tegen ongewenst seksueel contact.
Gezien de vele kwetsbare jongeren die geen veilig
thuis meer hebben vanwege de ebola epidemie,
waarbij hun ouders zijn overleden, en vanwege het
gebleken effect van de campagne, wil men dit
programma gaan herhalen en uitbreiden.
Jongerenwerkers hebben hiervoor een aantal fietsen
nodig om zich in de stad te verplaatsen, en verder
demonstratiemateriaal. Ook wil men de zeer jonge moeders helpen
bij de zorg voor hun kindje en oplossingen helpen vinden, zodat een
aantal van hen weer naar school kan of een vak kan leren. Opvang van hun kindje is dan noodzakelijk.
Voor 5 fietsen, demonstratiemateriaal en opvangmogelijkheden is € 1500 nodig.

DUNAP
Momenteel wordt in Togo hard gewerkt aan de ontwikkeling van de insektenzalf op basis van neem
om malaria tegen te gaan. Wij houden u op de hoogte.

Maak je kerstgift concreet:
*Bijdrage aan een van de genoemde projecten
€ ….
*Plaatjesbijbel voor analfabeten, per stuk
€1
*Bijbel
€5
*Zaaizaad
€ 7,50
*Voedselpakket voor een weduwe
€ 10
*Een blik zuigelingenvoeding (Baby’s zonder Mama)
€ 15
*Audio bijbel
€ 20
*Pakket readers voor bijbelschoolstudent per trimester € 22
*Megafoon voor pastor
€ 35
*Weeskind naar school (uniform, schoolspullen, boeken) € 60
*Fiets voor evangelist of jeugdwerker
€ 90
*Pakket medicijnen voor een van de klinieken
€ 100
*Naaimachine voor een weduwe
€ 125

Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL71 INGB 0005 9833 51
U kunt via de website ook met iDEAL doneren.

Doe iets goeds voor jezelf en steun OSM
Kurkuma is een tropisch kruid dat een zeer positieve uitwerking heeft op de gezondheid. Heel veel
mensen ondervinden er baat bij. Maar niet alle kurkuma is
hetzelfde. Kurkuma die je gebruikt in de keuken is lekker, maar
wordt nauwelijks opgenomen door het lichaam. Anders-Leven
verkoopt kurkuma die op zodanige manier bewerkt is, dat het
lichaam het wel op kan nemen. In de vorm van capsules. OSM
heeft geen overhead structuur waarbij salarissen worden betaald, maar door het kopen bij AndersLeven maakt u indirect het werk van OSM mogelijk. Kijk op www.anders-leven.nl

Colofon: Stichting Outreach Support Ministries is opgericht in 2002.
Doelstelling: Het ondersteunen van projekten via partnerorganisaties in West-Afrika en India, op het
gebied van evangelisatie en hulpverlening.
Adres: OSM, Asselsestraat 115, 7311 EG Apeldoorn. Tel. 06-46062800
Email: info@outreachsupport.nl Website: www.outreachsupport.nl
IBAN: NL71INGB0005983351 KvK nummer 24333957
www.facebook.com/outreachsupport/
OSM is door de belastingdienst ANBI erkend. Dit betekent dat giften aan OSM belasting aftrekbaar zijn. Overweegt u een
notariële of lijfrenteschenking of wilt u Stichting OSM gedenken in uw Testament, neem dan contact met ons op of kijk op
de website.

Is het niet: Je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
Jes. 58:7

