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Eén wereld
Nog nooit was het zo duidelijk! De hele
wereld zit samen in hetzelfde schuitje.
Ondanks verschillen in rijkdom en cultuur,
hebben we op dit moment wereldwijd te
maken met de COVID19 pandemie en met
de gevolgen van klimaatverandering. Juist
nu is het daarom belangrijk om als
partners in verschillende werelddelen
naast elkaar te staan en elkaar te steunen
in maatregelen en het zoeken naar
oplossingen. En dat valt soms niet mee!
Ook al is voorlopig nog lang niet iedereen
ingeënt, rijke landen hebben meer dan het
dubbele aan vaccins besteld, dan nodig is
om hun bevolking in te enten. Het gevolg is
dat er vooralsnog veel te weinig vaccins
over blijven voor armere landen.
Klimaatverandering wordt overal gevoeld,
maar in arme landen kan men veel minder
doen tegen overstromingen en droogte,
die daarvan het gevolg zijn. We zien dat
ook binnen OSM.
Toch verbaast me iedere keer weer de
veerkracht waarmee onze partners in West
Afrika moeilijke situaties onder ogen zien
en zelfs weten te benutten. In plaats van te
klagen over wat er niet kan, wordt er
gebruik gemaakt van wat er wel kan!
Voedsel uitdelen, daar waar COVID19
honger heeft veroorzaakt – het gebeurt in
Sierra Leone, in Liberia en in Togo. Zo
wordt verbondenheid en ook Gods liefde gedeeld. Hetzelfde gebeurt met het uitdelen van mondkapjes.
Regelmatig krijg ik van onze partners in Afrika te horen dat men bidt voor Europa. Zij zien op tv wat er speelt. Er
zijn hier dit moment veel groepen die het moeilijk hebben. Maar er is nog steeds eten. Nog steeds onderwijs,
ook al is het online. Nog steeds plek in het ziekenhuis. En op enig moment zullen de terrassen ook weer open
gaan. Misschien kijken wij in deze coronatijd wel teveel naar onszelf. Laten we in verbondenheid ook kijken
naar onze broers en zussen in West-Afrika, voor hen bidden en hen ook bemoedigen met een gift!
Marian Jonker

Wie wil voor dit kindje zorgen? Zodat haar moeder (15) naar school kan!
Dit is Decontee Kamara. Ze werd 3 maanden geleden
geboren in Monrovia, Liberia. Haar moeder luistert naar
de mooie naam Precious. Precious is 15 jaar oud, dus zelf
nog een kind. De bevalling was niet makkelijk, maar het
is goed afgelopen. Vader is niet in beeld. Precious heeft
geen idee wie haar zwanger heeft gemaakt. Ze zou
eigenlijk graag naar school willen, of in ieder geval iets
leren waarmee zij geld kan verdienen, bijvoorbeeld als
kapster. Nu kan ze nauwelijks voor zichzelf en Decontee
zorgen, aangezien ze op straat ‘woont’. Familie heeft ze
niet meer sinds de ebola epidemie. Wel zit ze sinds kort
in het programma “Say No to Teenage Pregnancy’, dat
zwangere tieners en tienermoeders opvangt. Zoals
Decontee zijn er nog veel meer baby’s en peuters van
zeer jonge moeders. We willen de jonge moeders
helpen, door een stukje sponsoring voor hun kindje te
vinden. Daardoor krijgen zij net dat beetje meer lucht hun kindje kan dan naar een opvanggezin en zij kunnen zich richten op een economisch zelfstandige
toekomst. De eerste sponsor die zich meldt mag voor Decontee zorgen. Volgende sponsors krijgen
een kindje dat de hulp net zo hard nodig heeft. Voor € 20 per maand.
Wie meldt zich als eerste aan ? info@outreachsupport.nl
__________________________________________________________________________________

Schooltuinen in Monrovia, Liberia
Eén ding is wel heel erg duidelijk geworden tijdens de corona pandemie: De voedselsituatie in WestAfrika is zeer kwetsbaar. Bijna al het eten moet worden ingevoerd en wanneer dit stagneert is er
honger. Terwijl het land vruchtbaar is, en
zelf voedsel verbouwen ook nog eens goed
is voor de economie. Samen met
kerkleiders en scholen is dit probleem
besproken, met als resultaat een project
voor schooltuinen. Leerlingen leren op
deze manier voedsel te verbouwen en de
oogst kan door de leerlingen zelf worden
opgegeten tijdens de schoolmaaltijden.
Leerlingen gaan onder begeleiding zelf een
stuk grond ontginnen, zaaien en de plantjes
onderhouden tot aan de oogst. Behalve
een stuk grond en zaaizaden is hier ook
handmatig landbouwgereedschap voor nodig. Het zou fantastisch zijn om tussen september en
december de eerste oogst te kunnen binnenhalen. Behalve dat leerlingen leren hun eigen eten te
verbouwen, hopen we dat dit een aantal van hen ook zal motiveren om vanuit de stad terug te keren
naar de dorpen, om boer te worden. Voor dit project is € 2500 nodig.

Pakketten voor Verloskundigen, Sierra Leone
Een bevalling is in Sierra Leone nog altijd een
behoorlijk risico. Te vaak gaat het fout, en
overlijden moeder of kind, of allebei. Het
programma ‘Baby’s zonder Mama’ probeert
achtergebleven baby’s door de eerste 8
maanden heen te helpen. Maar nog veel beter
is natuurlijk voorkomen dat het fout gaat! De
meeste bevallingen gebeuren thuis, onder
begeleiding van een lokale vroedvrouw. Helaas
moeten zij vaak werken zonder de spullen die
voor een veilige en hygiënische bevalling nodig
zijn. Roeien met de riemen die je hebt, heet
dat! Onlangs konden we een programma
uitvoeren om 50 verloskundigen een koffer te
geven, met daarin essentiële spullen om een bevalling goed te laten verlopen. De spullen werden
enthousiast ontvangen, maar er bleek meer nodig. We willen nog 25 verloskundigen uitrusten met
een dergelijke koffer. € 2500

Generator voor Sierra Leone
Soms los je het ene probleem op, en blijkt het andere daardoor te
ontstaan. Op onze school in Hastings krijgen leerlingen computerles. Kort
geleden ontvingen we een aantal nieuwe computers, wat betekende dat
meer leerlingen tegelijk les konden krijgen. Een fantastische donatie.
Totdat bleek dat de 30 computers niet allemaal tegelijk konden draaien op
de ene generator. Stroom van de stad is er slechts af en toe, en als er al
stroom is, is ook de capaciteit verre van voldoende en fluctueert – iets wat
niet goed is voor computers! De oplossing is een extra generator. Deze zal
veel impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Hij kost € 1400

Evangelisatie materialen voor Liberia
Voor evangelisatie campagnes in Liberia (zodra de
corona beperkingen zijn opgeheven) heeft onze
partner Beyan Bakai om een aantal spullen gevraagd,
o.a. een geluidsinstallatie en een videoscherm om in
afgelegen dorpen de Jezus film te laten zien. Hij gaat
naar gebieden waar men nog niet eerder is geweest.
Behalve het scherm en de installatie is natuurlijk ook
een kleine generator nodig. Samen kost dit € 1500

Voedseldistributies nog steeds hard nodig!
Zo lang de coronacrisis voortduurt zijn voedseldistributies meer dan ooit noodzakelijk.
Kwetsbare groepen, zoals ouderen maar ook families bij wie weeskinderen zijn
ondergebracht, hebben moeite de hogere voedselprijzen te betalen. Daarnaast is geld
verdienen bijna onmogelijk, zo lang markten zijn gesloten, dagloners naar huis zijn
gestuurd, en omdat bijna iedereen minder te besteden heeft wordt er ook bijna niets
verkocht bij de stalletjes langs de weg. We willen daarom met enige regelmaat
voedselhulp blijven geven aan degenen die dat het hardste nodig hebben.
Per familie gaat het om € 15.

Colofon: Stichting Outreach Support Ministries is opgericht in 2002.
Doelstelling: Het ondersteunen van projekten via partnerorganisaties in West-Afrika
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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

