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Nieuwsbrief Juni 2021 
 
Aan alle sponsors van Wormerland geeft om 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van juni 2021 van de 
werkgroep Wormerland Geeft Om. In deze brief 
vindt u een update van de projecten die we  
steunen en het financieel overzicht van de penning-
meester.  
 
Helaas moeten wij u melden dat het project van 
World Servants is gestopt. De reis naar Ecuador gaat 
dit jaar niet meer plaats vinden vanwege de Covid  
situatie. Bij Hands4Home vinden er veranderingen 
plaats.  
 
1. Verhalen van Thea Mom, De 
Noodpot Gambia 
 
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het in-
zamelen van geld voor klamboes i.v.m. de malaria-
mug in de regentijd. Heel veel kinderen kunnen niet 
beschermd slapen en krijgen daardoor malaria.  
In januari hadden wij de wens om te proberen 1000 
klamboes te kunnen laten maken voor een bedrag 
van € 9.000,00. We hebben dit kenbaar gemaakt aan 
jullie, en zowaar in april stond de teller op  
€ 8.308,85. Van dit bedrag kunnen 923 klamboes 
worden gemaakt, zodat vele kinderen veilig hieron-
der kunnen slapen. 1 klamboe is zo groot dat voor 1 
bed waarin vijf kinderen kunnen slapen beschermd 
zijn. Met verschillende acties is dit tot stand geko-
men en hierdoor hebben ook de vele kleermakers 
weer brood op de plank. Dankzij het werk wat ze 
hieraan hebben. Heel hartelijk dank hiervoor. 
 
Natuurlijk hebben we ook last van de corona net als 
vele van u. Daarom is ons werk heel belangrijk. Voor 
iedere € 1.000,00 die wij ontvangen kunnen er weer 
25 oogoperaties worden gedaan. We halen hiervoor 
een arts uit de stad die deze operaties doet, zodat 
de mensen weer zicht hebben. Daardoor kunnen zij 
ook weer werken en hun kinderen de nodige maaltij-
den geven en hopelijk als corona verdwenen is weer 
naar school kunnen.  
Want niet werken is geen geld, geen eten enz. Ook 
hiermee helpen we de mensen die door de corona 
niet kunnen werken en geven hun de eerste levens-
behoefte. Hartelijk dank voor jullie hulp! 

2. Stichting Gambian Children First 
 
Fijn om weer wat te kunnen schrijven over hoe het 
gaat in Gambia en de projecten waar de stichting 
Gambian Children First zich al vanaf 2002 voor inzet. 
Minder mooi is dat het bestuur vanwege de nog alles 
overheersende coronapandemie ook dit keer niet 
kon afreizen voor het jaarlijkse bezoek. Gelukkig blij-
ven in Gambia de aantallen besmette mensen relatief 
laag en zo ook het aantal overleden mensen.  
De scholen zijn in oktober weer opengegaan na een 
maandenlange lockdown. Allereerst moesten de ach-
terstanden worden ingehaald. In januari zijn de scho-
len weer gaan werven voor schooljaar 2021-2022 en 
in februari zijn ze in volle vaart aan de slag gegaan. 
Het schooljaar loopt dit keer langer door (tot augus-
tus 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De school in Kerewan begint nu serieus bekendheid 
te krijgen in de omgeving. Dit stadje ligt aan de noord-
kant van de rivier en het is een erg arm gebied waar 
de traditionele waarden nog sterk aanwezig zijn. Ou-
ders zien het nut niet zo in om hun dochter te laten 
leren en daarbij is het geld om schoolgeld te betalen 
er niet. De hulp van onze stichting begint nu echt zijn 
vruchten af te werpen. In de afgelopen twee jaar zijn 
er extra lokalen gebouwd, zijn de leermiddelen (bijv. 
naaimachines) aangeschaft en zijn er dit jaar 20 stu-
denten. Niet alleen hun schoolgeld wordt gesponsord, 
maar ook de kosten van de praktijklessen. Na het be-
halen van het diploma is er werk voor ze! En dat 
nieuws verspreid snel. Er is nu zelfs een wachtlijst 
ontstaan. Zowel ouders als de meiden beginnen te 
geloven dat het kán! Een baan, geld verdienen, zelf-
standigheid en vooruitgang. Dat geeft zó veel voldoe-
ning. 
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Eerder schreven wij over de steun aan de vrouwen-
tuin in het verre Sutukoba. Met veel enthousiasme 
wordt gewerkt aan de versterking van de omheining 
en het planten van groente en fruit. Mevrouw Hen-
riette Sonko, honorair consul voor Nederland in Gam-
bia, houdt persoonlijk in de gaten dat het werk in en 
aan de tuin goed verloopt. Vanuit mensen van de ge-
meenschap van Sutukoba mag ik u héél héél hartelijk 
danken voor uw bijdrage en betrokkenheid. Het is 
voor deze mensen zo ongrijpbaar dat er ergens op de 
wereld mensen zijn die aan hen denken en bereid zijn 
om ze te helpen. Nu het vaccineren goed op gang is 
gekomen en in Nederland de aantallen coronabe-
smettingen daalt, hoopt het bestuur in oktober 2021 
naar Gambia te kunnen gaan en eindelijk weer zélf de 
mensen te kunnen spreken. Mocht dat bezoek door-

gaan, dan laten 
wij u daar natuur-
lijk alles van we-
ten! 
 
 
Henriette Sonko met 
de vrouwen in de tuin 
in Sutukoba. 
 

 
3. Hands 4 Home 

 
Vervuld van dankbaarheid willen we jullie laten we-
ten dat we na zeven jaar in Ethiopië gewoond en ge-
werkt te hebben, in augustus 2021 zullen terugkeren 
naar Nederland. Alhoewel het een logische keuze 
lijkt te zijn, nu al onze kinderen en kleinkinderen in 
Nederland wonen, was dit toch geen makkelijk be-
sluit om te nemen. We gaan niet weg uit Ethiopië, 
omdat we ons hier niet thuis voelen, niet van bete-
kenis zijn of omdat we het niet naar ons zin hebben. 
Integendeel, Ethiopië is ons tweede huis, en daar-
naast ook een deel van onze identiteit geworden. 
Bovendien, wordt onze aanwezigheid en hulp zeer 
gewaardeerd. En toch, we ervaren Gods diepe vrede 
nu we besloten hebben ons aan het einde van de zo-
mer 2021 weer in Nederland te vestigen, om zo te 
investeren in relaties met hen die ons lief zijn, waar-
onder uiteraard onze kinderen en kleinkinderen. De 
afgelopen maandag hebben we de tijd genomen om 
mensen die het persoonlijk van ons moesten horen, 
in te lichten. Nu is het tijd om het wereldkundig te 
maken, bij deze!  
 

Onze stichting Hands 4 Home blijft gewoon bestaan, 
uiteraard blijven we het project financieel en prak-
tisch ondersteunen en voorzien van advies. Tevens 
staan we ervoor open, als God het zo leidt, om op 
langere termijn weer in Ethiopië te wonen. God 
weet het, Hij is ‘in control’.  
 
Verder gaat het goed bij HOME! Het project floreert 
als nooit tevoren en gedijt onder de leiding van 
Tigist. Alle programma’s lopen goed door. Wegens 
aanhoudende armoede, verminderde werkgelegen-
heid wegens Covid en de vluchtelingenstroom vanaf 
het platteland is het voedsel ondersteunende pro-
gramma voor moeder en kind uitgebreid, er is een 
extra groep bijgekomen.  
In januari is er uitgebreid kerst gevierd waarbij 120 
pakketten voedsel en kleding werden gedistribueerd 
aan de gezinnen in het project.  
 
4. World Servants 
 
Het project in Ecuador kan dit jaar helaas niet door-
gaan vanwege de coronapandemie. Zij hebben ook 
besloten om de reis niet door te schuiven naar vol-
gend jaar. Dit houdt in dat zij de cacaoschuur niet 
zelf zullen bouwen, dit zullen de mensen in Ecuador  
gaan doen. De giften die gegeven zijn voor dit doel 
zullen dan ook naar de andere goede doelen gaan.  

Uit de financiële hoek. 
Van de penningmeester Lubbert de Boer,  
 
In 2020 zijn er een aantal donaties geweest aan de 
stichting Wormerland geeft om... Hiermee is er een 
totaalbedrag van € 1880 euro gedoneerd.  
Aan collectes is er € 3612,66 euro binnen gekomen.  

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? 
Een nieuwsbrief digitaal ontvangen heeft een aantal 
voordelen:  

• U kunt hem doorsturen naar iemand die ook 
geïnteresseerd is in deze informatie. Wel-
licht kent u iemand die ook sponsor wil wor-
den. 

• We besparen (druk)kosten. 
• De verspreiding gaat sneller en makkelijker. 

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur een 
e-mail naar: f_post@quicknet.nl 


