
Voedselcollectie 20 juni 2021; informatie over de 

ondersteuningsprojecten  

 

Bekijk het bijgaande filmpje dat de basis gemaakt heeft van één van hun 

voedseldistributies: Klik HIER  voor het filmpje van de voedselhulp van de basis in 

Varanasi. 

India 

Varanasi 

Beste gemeente, (d.d. 23 mei 2021) 

Groeten uit Varanasi, Noord India. 

We willen jullie graag even laten weten hoe het hier 

gaat. We hebben tot nu toe voedselpakketten 

uitgedeeld aan 60 families en we plannen de komende 

week pakketten uit te delen aan 165 families in 4 

dorpen. We gaan in beschermende kleding(zie foto). 

We kunnen deze kleding 2x gebruiken.  

We hebben momenteel 2 medewerkergezinnen  die ziek 

zijn door corona. Het gaat langzaam weer wat beter met 

hen. We danken God voor zijn genade.  

Op de Varanasi Basis is nu ongeveer 80% van de 

medewerkers ziek geweest. Maar ik zie Gods hand aan 

het werk en ze worden allemaal langzaam weer beter. 

We onderhouden op de basis op dit moment een 24-

uurs gebedsketting en zijn getuigen van wonderen die 

gebeuren.  

Ik houdt Zoom vergaderingen met de voorgangers en 

pastors in de stad Varanasi. Elke keer komen we bij 

elkaar met zo’n 45 tot 50 voorgangers om samen te 

bidden. Het is zo’n heerlijke tijd dat dit gebeurt. We 

bidden ook voor jullie dat Gods kracht met jullie is en we 

danken voor jullie. 

Met veel liefde, Narendra Tiwari en Kalindi.  

Mobiel: --91-9839874719 / -91-8090244719 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/N8dUvkSQjDM


Varanasi: Margreet Diment (vanuit Australie) 

In India zit nog en heel groot team met over de 60 

medewerkers, en zoals jullie kunnen zien bestaat op het 

ogenblik het hele team uit Indische medewerkers. Ik vind dat 

een wonder, zo geweldig! Het moeilijke voor Indische 

zendelingen is om support te vinden omdat een kerk je alleen 

ondersteunt als je door hen uitgezonden bent. Onze JMEO 

medewerkers zitten dus bijna altijd krap, en met uw hulp 

kunnen veel van hun nu beter rondkomen! 

Verder geweldig nieuws is dat Wallaby eindelijk weer open is. 

De school heeft 11.5 maand dicht gezeten, maar is sinds begin maart eindelijk weer open. Zwemmen 

is nog niet toegestaan, daarom geen zwemkamp dit jaar. Gelukkig mogen de kinderen wel weer les 

hebben. 

In deze tijd van covid zien we dat de huisgemeentes enorm groeien. 

Hoewel de teams niet wekelijks op bezoek konden komen bleven de 

huisgemeentes gewoon bij elkaar komen en deden wat ze zonder 

hulp konden doen: bidden, God aanbidden, en met elkaar de bijbel 

lezen. In verschillende huisgemeentes begon God wonderen te 

doen, wanneer ze baden voor de zieken. Een vrouw had nierfalen, 

en de arts had gezegd dat ze niet behandelt kon worden. Door 

gebed is ze genezen! Een ander had een inwendige bloeding en 

had geen geld om dit te behandelen. Ook hij werd ook genezen. 

Hierdoor zijn de gemeentes beginnen te groeien en er zijn 

verschillende nieuwe huisgemeentes gestart in dit afgelopen jaar. 

We zien ook heel veel jonge mensen die voor de Covid pandemie 

geen interesse hadden, maar nu zien ze wat God doet en hoe hij 

mensen aanraakt. 

Geeta is een weduwe, en sinds covid 19 begon, waren er veel dagen 

dat ze niets te eten had. Op kerst dag hield een van onze 

medewerkers een programma, waarin hij voedselpakketten en dekens 

gaf aan weduwen. Geeta kreeg ook een pakket en deken. Maar het 

beste nieuws is dat zij op kerstdag 2020 de Heer heeft leren kennen! 

Sinds maart vorig jaar mochten we de gevangenissen niet bezoeken, 

maar voor de kerst werden we gevraagd iets warms te brengen en we 

mochten een programma brengen. In de vrouwengevangenis was 

iedereen zo ontzettend blij ons weer te ontmoeten. Ze waren bang dat 

we hen vergeten waren Na het programma kreeg iedereen een deken. 

De vrouwen waren zo dankbaar en vroegen of we snel weer zouden 

komen. We hadden de week er na weer de mogelijkheid om hen te bezoeken en een groepje vrouwen 

kwamen direct naar ons toe met de vraag: “Kun je ons leren hoe we in de waarheid kunnen wandelen 

en hoe we moeten bidden en vasten?” Helemaal verbaasd zeiden we: “Natuurlijk, hoezo vragen jullie 

dit?” “Wel de gift die je vorige week bracht was precies wat we nodig hadden, we zijn zo dankbaar”. 

We hopen dat we dit jaar naar India kunnen reizen, maar de grenzen van Australië zitten nog potdicht 

voor internationale reizen. We zouden het zo fijn vinden als we daar met zijn vieren in December naar 

toe kunnen reizen. Bidt u met ons mee? 

Deze keer geen project, maar ik ben heel dankbaar voor alle sponsors die soms al meer dan 30 jaar 

achter ons staan met giften, gebed en bemoedigingen. Wij willen U vragen of U ons werk zou willen 

blijven sponseren zodat het werk van de Heer door kan blijven gaan.  

 

Heel veel liefs, Kym en Margreet 



India-adoptieplan 

De coronasituatie in India blijft rampzalig en hartverscheurend. Er zijn veel doden te betreuren die 

coronawezen en -weduwen achterlaten. We willen onze Indiase werkers zoveel mogelijk steunen. 

Onze werkers staan in de frontlinie om o.a. gezondheidszorg, voedsel, medicijnen, vitamines, 

zuurstof, desinfectant en mondkapjes te bieden. Sommigen bouwen noodklinieken voor de armsten 

die zwaar getroffen zijn door corona. Zij kunnen op geen enkele andere plek terecht. 

Tweede hevige golf in India, velen wanhopig 

De afgelopen 24 uur zijn er in India 346.786 nieuwe besmettingen en 2.624 corona-gerelateerde 

sterfgevallen gemeld. De afgelopen dagen meldt de regering dagelijks meer dan 300.000 nieuwe 

besmettingen, een wereldrecord. Al 10 dagen is het cijfer boven de 200.000. Helaas zijn de cijfers 

waarschijnlijk aanzienlijk hoger, omdat heel veel mensen geen toegang hebben tot tests. 

Ziekenhuizen zijn zwaar overbelast. Ambulances staan in lange rijen te wachten. Inmiddels is er 

sprake van een zuurstofcrisis door enorme pieken in ziekenhuisopnames. Veel ziekenhuizen kampen 

met zuurstoftekorten en hebben geen plek meer voor patiënten. Op social media smeken 

ziekenhuizen om hulp in een poging zuurstof, IC-bedden en medicijnen te vinden. In sommige 

gevallen is de nood voor zuurstof zo hoog, dat mensen zuurstofflessen stelen voor hun dierbaren. 

Crematoria draaien dag en nacht en kunnen de toestroom van coronadoden niet aan. In sommige 

staten smelt crematoriumapparatuur hierdoor. Velen hebben hun toevlucht genomen tot massale 

brandstapels. 

De Indiase overheid noemt de crisis nu een 'nationale noodsituatie', maar een vooraanstaande Indiase 

viroloog spreekt van een 'complete instorting van het systeem'. 

Veel van onze werkers in het India Adoptie Plan en hun familieleden krijgen te maken met deze 

rampzalige tweede golf. We hebben al van verschillende werkers gehoord die aan corona zijn 

overleden, ook omdat er niet of niet op tijd een ziekenhuis voor hen gevonden kon worden. 

Sommigen zijn door lockdowns gedwongen hun bediening te sluiten. 

Veel van onze werkers in Zuid-Azië hebben te maken met toenemende vervolging en andere zware 

omstandigheden. Wilt u voor hen en voor India bidden? 

“Er is niets dat voorbede niet kan doen. Gelovige, je hebt een machtige motor tot je beschikking - 

gebruik hem goed, gebruik hem constant, gebruik hem nu in geloof en je zult zeker overwinnen.” 

–Charles Spurgeon 

  



Nepal 

Care en Equip (26 mei 2021) 

Het is jullie vast niet ontgaan, de situatie in Zuid Azië en met name in India is heel ernstig als gevolg 
van de zware tweede golf van de corona pandemie. Ook vanuit Nepal krijgen we nieuws dat 
verontrustend is, daarom nu deze korte nieuwsbrief met de vraag of jullie willen bidden en misschien 
ook willen geven, hierover verder in deze brief meer informatie. 
 
De situatie op 3 mei: 
Vandaag zijn er meer dan 7000 corona besmettingen geteld, en de groei ratio is enorm hoog. Een 
groot deel van het land (33 districten) zijn al in strikte lockdown. Vanaf 5 mei ook in Pokhara.  
 

 
 
De situatie in de ziekenhuisjes aan de 
grens is momenteel al heel moeilijk, een 
groot tekort aan staf (velen zijn zelf 
geïnfecteerd) en medische middelen. We 
kregen de volgende foto onder ogen:  
slapende verpleegkundigen in Covid 
kleding 
 
 
 
 
 
 

Rolpa 
Vanuit Pokhara, de organisatie Asal Chimekee Nepal (Goede Buren Nepal), de sociale arm van de 
ruim 60 gezamenlijke kerken, kregen we de volgende dringende oproep. 
 
In Rolpa, een arm district in het Mid-Westen van Nepal, waar de meeste jonge mensen waren 
weggetrokken naar de steden en naar India voor werk, zijn de meeste mensen teruggekeerd. Ook hier 
grijpt het corona virus nu hard om zich heen. Daarbovenop is nu de volgende ramp gebeurd waar 
ACN binnen 14 dagen hulp wil bieden: 

 
 

Op 28 april heeft een grote bosbrand 35 huizen in de as gelegd; 

twee dagen later heeft een blikseminslag nog een huis geraakt. 

Deze 36 huishoudens hebben nu onmiddellijk voedsel en  

    onderdak nodig. ACN wil in de komende weken, naast nood 

        voedselpakketten, 40 ijzeren golfplaten naar het gebied  

               brengen, zodat de gezinnen een noodonderkomen  

                      kunnen bouwen nu de moessonregens er aan komen. 

 



 
 

 
 
We willen jullie vragen om te kijken of jullie (opnieuw) willen geven, zodat onze broers en zussen in 
Nepal hulp kunnen bieden aan de getroffen gezinnen. Hiervoor staat opnieuw onze C&E 
bankrekening open: U kunt dit overmaken op ING rekening NL62 INGB 0003441628 t.n.v. Stg. 
Samen op de Bres, m.v.v. Care & Equip Noodhulp Brand Nepal. Giften op deze rekening zijn 
belastingaftrekbaar. 
 
Bidden jullie mee: 

- Voor de getroffen gezinnen in Rolpa, dat de hulp die ze mogen ontvangen hun harten mag 
raken en hoop geven 

- Voor de mensen van ACN die in deze uitdagende omstandigheden hulp bieden; bescherming 
en kracht 

- Dat de tweede corona golf in Nepal niet zulke proporties zal aannemen als in India 
- Voor de medische staf in ziekenhuizen en op gezondheidsposten: kracht en bescherming 
- Dat midden in deze pandemie Gods kinderen Zijn liefde en hoop mogen blijven verspreiden 

 
In Zijn grote Naam verbonden! 
Gods zegen voor jullie, Hij weet wat jullie nodig hebben. 
Jai Massih! 
 

Wim & Margreet 
 

 

 



 

Nepalese christen: 

We zitten hier in een strenge lockdown. We mochten eerst voedsel kopen tussen ‘s morgens 7 tot 9 

uur. Maar de regering heeft de sluiting van alle supermarkten gelast gedurende een week om de 

verspreiding van het virus onder controle te krijgen.  

De nieuwe(Indiase) variant van het virus is dodelijker geworden en bovendien krijgen besmette 

patiënten ook zwarte schimmel die hun ogen aantast. 

Het leven is hardvochtig geworden voor de arme dagarbeiders die er op moeten vertrouwen dat ze 

elke dag worden uitbetaald. Omdat ze geen werk kunnen doen door de voortdurende lockdown 

worden ze geconfronteerd met een voedselcrisis. 

Wij zijn van plan voedselpakketten te distribueren aan de arme en in nood verkerende families 

aankomende zondag nadat de regering de sluiting van de supermarkten heeft versoepeld. 

Blijf alstublieft bidden dat de regering zijn belofte houdt om de supermarkten weer open te laten gaan. 

 

Update Care & Equip 8 juni 2021 

Omdat we te maken hebben gehad met de 2e golf van covid met een nieuwe variant, is het leven van 

mensen van dag tot dag moeilijker geworden. Het dagelijkse dodental stijgt, ziekenhuizen zitten vol 

met de covid-geïnfecteerde patiënten tot de volle capaciteit, geen ruimte voor de volgende. Door 

zuurstofgebrek weigeren ziekenhuizen zieke mensen toe te laten. Er wordt voorspeld dat de toestand 

in de komende maanden verder zal verslechteren. Lock-down is week na week verlengd en er zullen 

meer weken zijn met verdere beperkingen van bewegingen.  

Ondanks uitdagingen proberen we ons werk in de gemeenschappen voort te zetten en er zijn ook veel 

dingen om dankbaar voor te zijn. Ik hoop dat deze update nuttig zal zijn om een korte informatie te 

geven over enkele van de werkzaamheden die in de afgelopen maand zijn uitgevoerd.  

De recente statistiek toont enige toename van het herstel, maar geen significante afname van 

dagelijkse infecties. We hebben nog steeds ongeveer 30-40% infectie van de tests. Mensen hebben 

symptomen, maar niet veel gaan voor PCR-tests. De overheid heeft niet genoeg testkits en daarom 

weigeren ze tegenwoordig om de hersteltests na 10 dagen uit te voeren. Ze zeggen dat het niet nodig 

is. De experts zeggen dat de corona-infectie nu meer een probleem is in de dorpen. Mensen uit de 

grote steden verhuizen naar dorpen waar ze corona verspreiden.  

Bipana (naam veranderd) is een jonge gelovige van onze kerk van ongeveer 28 jaar oud. Zij en haar 

jonge kinderen komen regelmatig naar de kerkdiensten. Haar man Santa is alleen broodwinnaar voor 

het gezin, ze wonen in een sloppenwijk aan de oever van de Rivier Seti (bij Pokhara), hij is 33 jaar 

oud. Een aantal dagen geleden werd hij ziek. De buren slaagden erin om hem naar een ziekenhuis te 

brengen en een PCR test werd gedaan. Het bleek dat hij besmet was met corona. Om het ziekenhuis 

binnen te komen was Rs. 60.000 (€420) onmiddellijk nodig voor de borg alleen;  en er zou veel meer 

geld nodig zijn voor de behandeling. Santa’s situatie werd steeds erger en moest aan een ventilator 

worden gelegd om te overleven. Bipana belde ons 's nachts om te informeren over de toestand van 

Santa, we konden niets anders doen dan bidden voor hem en voor Bipana. Na 4-5 dagen meldt 

Bipana dat Santa niet meer leeft, hij is overleden. Onze harten zonken en we slaagden erin haar in het 

ziekenhuis te bezoeken. Ze zat gewoon op de grond zonder te kunnen spreken. 



 
 

Het leger werd geïnformeerd om het dode lichaam mee te nemen voor crematie. Na een tijdje komen 

ze met van bamboe gemaakt spul om de dode lichamen in te plaatsen. Alle betalingen moesten 

worden afgewikkeld voordat ze het lichaam over namen. Bipana had slechts Rs. 25.000 (€175) dat ze 

had geleend van anderen, en zij had Rs. 101.000 (€700) nodig om alle rekeningen behalve 

geneesmiddelen te betalen, voor bedden en ventilator en artsen. Het leger wilde het lichaam 

achterlaten omdat de rekeningen niet waren betaald. We renden naar een bank om geld te vinden om 

haar te helpen de rekeningen te betalen. Na een poosje werd haar man meegenomen door het leger 

en werd ze alleen en hulpeloos achtergelaten om voor haar twee kinderen te zorgen.  

Het bovenstaande is slechts een verhaal van hoe verwoestend de corona pandemie rond gaat in 

individuele levens. We zijn duizenden van dergelijke gevallen tegengekomen in ons werk in de 

afgelopen weken.  

 

ACN speelt momenteel als volgt in op de verschillende kritieke behoeften met de middelen die 

nu beschikbaar zijn:  

• Het bereiken van mensen met een handicap en kwetsbaren die dringend behoefte hebben 

aan voedselvoorraden. Naast voedselvoorraden zijn ook gezondheids- en 

hygiënebenodigdheden inbegrepen in de verpakking om covid-infectie te voorkomen. We 

hebben tot nu toe 1000 gezinnen geholpen en we zullen meer doen naarmate er geld 

beschikbaar is.  

• Opzetten van 'Khojee Hotline Service Centre' (Khojee is een Nepalees woord voor vinden, 
hier bedoeld om hulp te vinden). Mensen met een probleem kunnen contact opnemen met dit 
Khojee Hotline Service Centre via een gratis lijn voor hulp. Vanuit dit centrum worden zij 
doorverwezen naar de relevante groepen op basis van hun behoeften.  
 

• Ook de ondersteuning van isolatiecentra en gezondheidscentra met 
gezondheidsvoorzieningen is begonnen.  

 

• Een voertuig is nodig: We hebben een pick-up (India gemaakt) die een gulle supporter ons 
hielp kopen tijdens de aardbevingsrespons 2015. Deze pick-up is zeer goed gebruikt van 
heuvels tot vlakte (Terai) om mensen te bereiken met voorraden en hen te bedienen in hun 
behoeften.  



• De auto wordt ook gebruikt voor het brengen van zieke mensen naar ziekenhuizen en het 
vervoer van dode lichamen om arme mensen te helpen, zowel in de christelijke gemeenschap 
als daarbuiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel en Gaza 

iTrust.one (09-06-2021) 

Een druppel op de gloeiende plaat of toch niet? 

Onder andere dankzij de hulp van de EGE heeft iTrust in het afgelopen jaar verschillende keren 

voedselpakketten kunnen uitdelen aan christengezinnen in de Gazastrook. Daarnaast hebben we 

door het verstrekken van pakketten onder de moslimbevolking kunnen zaaien en zo op een praktische 

manier de Liefde van God kunnen laten zien. 

Hoewel er op basis van de cijfers dit najaar een derde golf wordt verwacht is Covid-19 redelijk stabiel 

in de Palestijnse gebieden. Een vaccinatie is helaas niet voor iedereen beschikbaar. Covid-19 laat 

economisch diepe sporen achter.  

Door het geweld van mei tussen Israël en de Palestijnen is de bevolking nog meer afhankelijk van 

noodhulp. Een week na de wapenstilstand hebben we 66 voedselpakketten mogen uitdelen.  

66 voedselpakketten, dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat… 4000 maaltijden op een bevolking 

van 2 miljoen. Als iTrust wil je zo graag meer betekenen, hulp bij het herstel, traumaverwerking met 

name voor de kinderen. We treffen voorbereidingen om zodra het reizen weer kan het land te 

bezoeken en de christenen te bemoedigen.  

We dienen een God die zaken kan keren ten goede. Op de gloeiende plaat blijft de geur van Christus 

achter. Ons gebed is dat deze geur de bevolking zal veranderen ten goede. In het heetst van de strijd 

krijg je, al is het op afstand, mogelijkheden om het Evangelie te delen. De onderstaande reactie 

motiveert ons om beschikbaar te zijn voor God op een donkere plaats als Gaza. 

“Thank you so much brother, I feel how faithfull you are and its very clear in your acts.. you reflect the 

best Christianity honestly and you make other people feel jealous of how human you are with pure 

intention”. 

Namens het team, hartelijk dank voor jullie ondersteuning in gebed en financiën. 

Jurijan Reesink 

 



Brazilie 

Belo Horizonte, Lamalma 

(23-05-2021) 

Hoi Anita (Sinyangwe). Hoe gaat met jou?,  

Na de paarse golf, is Belo Horizonte begonnen verschillende diensten te versoepelen. Nu komen alle 
sociale projecten naar ons toe om kampen uit te voeren, omdat ze nu begrijpen dat de kinderen 
ernstig geraakt zijn door sociale isolatie. De kwetsbaarheid is enorm toegenomen, kindermishandeling 
thuis, huiselijk geweld, etc., alle cijfers zijn verslechterd. Dus deze kinderen nu uit de sloppenwijken 
halen is het gezondste - fysiek, mentaal en spiritueel. En we zien dat er een grotere urgentie is in de 
ogen van deze kinderen en jongeren. 
Tegenwoordig hebben praktisch alle staten in de Braziliaanse federatie de besmettingspercentages 
voor Corona in dalende lijn (maar het is veel veranderd). President Bolsonaro is zwaar geëist sinds hij 
zelfs in 2019 aantrad. Omdat hij van een rechtse partij komt en de pers overwegend links is - en dus 
progressief - zullen ze altijd slecht over de president spreken. Ze haten Bolsonaro. Maar het grootste 
deel van de Braziliaanse evangelische kerk steunt hem, en wij ook. We weten dat hij het niet altijd 
goed doet, maar zijn bedoeling is goed en Brazilië zal daar goede resultaten uit halen. Onze 
burgemeesters en gouverneurs zijn de grootste boosdoeners voor bijvoorbeeld de eeuwige sluiting 
van scholen (meer dan een jaar!!!). De president heeft het geprobeerd, maar hij heeft niet de macht 
om zich daarin te mengen. 
Vandaag is slechts een deel van de lagere school teruggekeerd naar face-to-face lessen. Igor en Eva 

volgen nog gewoon online lessen, en we weten niet voor hoelang. Onze burgemeester begrijpt het 

nog niet. 

 
Met de terugkeer van de kampen zijn we weer prioriteiten gaan stellen, maar af en toe hebben we nog 
steeds verzoeken om gezinnen te helpen met basisartikelen zoals voedsel, schoonmaakspullen en 
persoonlijke hygiëne. We zijn blij dat we een aantal van hen kunnen helpen. 
Groetjes en ik hoop dat het goed met je gaat daar! God zegene de hele familie! 

Romeu en Michelle 

 

Afghanistan 

De laatste drie weken is er een exponentiele toename in het 

aantal coronabesmettingen in het land, een toename van 

550% in de afgelopen maand onder invloed van de veel 

besmettelijker Indiase variant. De regering is begonnen een 

nieuwe strenge lockdown in te voeren.  

 


