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Dag allemaal,

Dank jullie wel voor het meelezen en meeleven met alles wat er in India gebeurt. Het heeft
even geduurd voordat ik deze tweede nieuwsbrief zou gaan schrijven maar dat komt omdat
ik nu de nieuwe plannen wil presenteren. Mijn compagnon Natasha uit Canada heeft sinds
mijn reis ook hart voor India gekregen en is zich steeds meer gaan bemoeien met de
plannen voor India, en dat vind ik geweldig. We hebben dezelfde ideeën en bellen elke week
met elkaar. Ook al stond het werk deze winter even op een laag pitje voor ons idee maar we
moesten ook veel inlezen en overleggen hoe we deze plannen op papier krijgen, het begin is
er! Zij maakt cupcakes waarbij ze de opbrengsten aan twee doelen geeft: een in Afrika en
aan Rhema. Ik wilde ook graag iets doen of maken voor India en ze heeft me haar recepten
gegeven om ze hier te maken. Ik heb wat proeven genomen maar voelde dat dit niet voor
mij was. Het is een teer product, niet op te sturen en als er een order komt moet het
natuurlijk op een specifieke dag . . .
Ondertussen zat mijn haar al een jaar niet fijn, wat ik ook
deed of erin smeerde . . . een poosje zonder zeep gewassen
maar ineens zag ik op internet shampoo bars voorbij komen,
en heb gekeken naar recepten om het zelf te maken. Dit
bleek zo’n fijn product te zijn dat ik ze ook al snel verkocht, en
de opbrengst is voor India. Dit was door God gegeven, en
binnen twee maanden heb ik al bijna 100 bars verkocht. Ik
vind het geweldig om ze te maken en heb al 20 recepten
gemaakt voor alle haartypen, problemen, wensen en
huidproblemen. Er is al een hele club ontstaan van kopers die
meedenken en de bars testen.
https://www.facebook.com/Karincreatingshampoobar/

Natasha noemde vorig jaar november ‘microloans’ en dat sloeg bij mij in als een bom. Ik
dacht ‘dit is het’ Ik kreeg rust over deze methode omdat het enorm goed aansluit bij de visie
van Rhema om iemand zelfstandig te krijgen. Geven is mooi maar nooit genoeg. Altijd de
hand ophouden is soms nodig maar zelfredzaamheid, daar streven we naar - en dan met
name voor vrouwen. De opbrengst van de shampoo bars gaat in de pot voor microloans. Nu
zijn er ook gesprekken gaande om shampoo bars te maken in India.
Wat er na de vrouwenconferentie die Pastor Prem had georganiseerd vorig jaar naar voren
kwam is dat wij de vrouwen mogen helpen en bemoedigen. Wij kunnen een verschil maken
in de traditionele denkwijze, hoewel we beseffen dat we die niet zomaar kunnen veranderen.
We merkten pas later dat door deze conferentie al een verschil plaats vond in deze
gemeente. Prachtig om te zien hoe God werkt zonder dat we bewust er mee bezig waren.
Bij mij komt steeds Spreuken 31 bij deze vrouwen naar voren. Dit jaar wil Pastor Prem vier
vrouwenconferenties gaan geven.
Na al die jaren dat ik contact met India heb, zijn er duidelijk vertrouwenspersonen naar voren
gekomen, ook via Leander, we bidden elke 2 weken met een groep. Met deze
vertrouwenspersonen willen we verder nadat we gevraagd hebben of ze ons willen helpen in
het microkrediet plan en om ze te coachen hoe je een microkrediet verschaft en begeleidt.
Deze gesprekken zijn gaande en we proberen een team van vrouwen te krijgen die het ook
gaan leiden met behulp van hun Pastor. Er zijn mooie ontwikkelingen en God opent echt
deuren hierin. We beginnen heel klein met een gering bedrag, maar genoeg om een vrouw
te helpen met een eigen bedrijfje. Ons doel is om ze ook te coachen, te bemoedigen en te
volgen. Deze vrouwen blijven hopelijk - nadat ze afbetaald hebben - als coach werken voor
andere vrouwen die in het microloan plan komen . . .
Dit wordt vervolgd en als jullie hierin mee willen werken en denken, dan nodig ik jou van
harte uit….

Deze vrouw zal een opleiding krijgen van een
gespecialiseerde beautician uit haar kerk en
mag in haar salon ook een paar maanden werken
voordat ze haar eigen onderneming zal starten.
Haar man is Pastor maar heeft zijn werk verloren
door corona. Dit gaat via Pastor Ritwik.

Het project voor november was voor mutsen en sjaals.

Pastor Prem en Pastor Arun hebben met hulp van Pastor Ritwik ongeveer 200 mutsen en
sjaals ingekocht en verspreid. Het kan ‘s nachts vriezen in India in de winter. Het
verspreiden op straat is niet zonder risico. Als ze ook maar vermoeden dat het evangelie
wordt verkondigd kunnen ze je oppakken en in de gevangenis gooien.

Verder is Pastor Ritwik klaar met zijn huis boven de kerk en gaan we kijken hoe we het plan
voor een naschoolse opvang verder gaan regelen.

In december hadden we een ‘Kids Christmas project’..

Met
jullie hulp konden we meer dan
100 kinderen een cadeautje
geven voor kerstfeest.

Het project voor januari was: rugtassen

Pastor Prem heeft zoals jullie op het filmpje kunnen zien op de site van Rhema
https://fb.watch/3fNC0Rolf0/ een ruimte klaar om deze kinderen overdag op te kunnen
vangen. Ze krijgen les in wiskunde en Engels, en ze krijgen een
snack. Pastor Prem hoopt ze in de toekomst een gezonde
maaltijd aan te kunnen bieden. Er zit een klein stukje grond
bij het huis dat ze willen gebruiken als moestuin. Begin
januari heeft Pastor David het centrum geopend en is hij
begonnen om half weeskinderen op te vangen.

Dit is Amala, zij verzorgt deze kinderen overdag! en dit is haar verhaal . . .
Toen ik een kind was had ik veel problemen, ook lichamelijk. Ik kende een christelijk gezin
zonder kinderen en dat heeft mijn opvoeding overgenomen. Dit
gezin geloofde in Jezus en zo leerde ik Hem ook kennen. Ik
ben ook gedoopt. Op een dag toen ik uitgehuwelijkt werd door
mijn biologische ouders wilden ze dat ik met een niet-gelovige
man zou trouwen. Dit gebeurde dus ook niet. We kregen in
ons huwelijk een kind. Doordat ik niet naar de kerk mocht,
mishandeld werd en mijn man veel dronk, kon ik het niet meer
aan en ben ik teruggegaan naar mijn pleegmoeder, waar ik nu
woon.
Pastor Prem heeft een eigen nieuw Bethesdaseva
kindercentrum opgezet en ik ben heel dankbaar dat ik de
kinderen op mag voeden, ik ze kennis mag bijbrengen van
mijn eigen doctorale studie die ik gedaan heb en voor ze mag
zorgen. Ik ontvang hier een vergoeding voor van €20,- per maand die ik heel goed kan
gebruiken omdat ik geen ander werk heb.
Zou u/jij Amala willen ondersteunen? En niet alleen financieel maar ook iemand waarmee ze
contact mag onderhouden? Ligt je hart bij deze vrouw dan hoop ik dat je contact met mij
opneemt. Dan kunnen jullie elkaar bemoedigen.

Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie steun in alle vormen!
Dit is met recht: alle kleine beetjes helpen!

https://mission-rhema.nl/ is de officiële site die Patrick Pruimboom voor mij ontwikkeld heeft.
Zijn site is https://websitenu.com/

Als u deze nieuwsbrief in de toekomst ook wilt ontvangen, stuur me dan even een bericht.
Met hartelijke groeten, Karin van het Ende,
8079 TD, 3
Mission Rhema NL32RABO0359203671
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