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Lopende projecten en de code te vermelden bij steun
Code

Project

Algemene werking
10000

Tearfund werking

Inzicht is een periodieke uitgave
van de evangelische hulp- en
ontwikkelingsorganisatie Tearfund.

10010

Waar meest nodig

25000

Algemeen fonds voor TOP'pers

Eindredactie
Cécil Van Maelsaeke

25ew

Ondersteuning Willika Engel

25vh

Ondersteuning Hilde Vlaminckx

Redactie & medewerkers
Anita Bracké
Cynthia Carlens
Annelyse Mary
Guy Lemière
Eva Ralvik
Paula Toorman
Cécil Van Maelsaeke
Ann Vanmaelsaeke
Lies Vanmaelsaeke
Enkele gastschrijvers

25yv

Ondersteuning Théo en Irene Yaméogo-Vleugels

Tijdelijk Overzees Personeel

Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp
70021

Nurture Rural Child Project, Oeganda

70025

Foundation El Shaddai, D.R.Congo

70026

Anaikatti Community College - India

71000

Algemeen Projectenfonds

71001

Roma hulp, Servië

71002

Gezondheidsprogramma ICCM, Burundi

71007

Tuinbouwproject BEM, Brazilië

Verzending
Paula Toorman & trouwe groep vrijwilligers

71008

Ziekenhuis Paam Laafi, Burkina Faso

71011

Gezondheidsproject Vidas Associacion, Peru

Paginaopmaak & Drukwerk
DTC & Printing cvba, Tel. 016 56 09 84

71012

Weduwenproject VEM, Brazilië

71037

Fonds voor Microkredieten

Overname van artikelen & illustratiemateriaal
is enkel toegestaan mits voorafgaande
schriftelijke toestemming en bronvermelding.

71068

Lepradorp, kindertehuis, en oogkliniek Velemegna, India

71069

Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar

73000

Algemeen kinderprojectenfonds

Web-editing
Tom Rebry
Ruben Vanmaelsaeke

73003

Project Samaria, Burkina Faso

73015

Mobiele Klinieken Paam Laafi, Burkina Faso

73016

Pãn-Bila project, Burkina Faso

Adres
Tearfund vzw
Groenstraat 19 – 1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 251 77 10
E-mail: info@tearfund.be

74081

Studiefonds voor meisjes, Oeganda

77000

Algemeen noodhulpfonds

77005

Noodhulp Jemen

77012

Noodhulp Oekraïne

77019

Oeganda - watervoorziening

77053

Noodhulp Syrië

Foto’s
Bron: Tearfund, tenzij anders vermeld
Tearfund is aangesloten bij: EAV, EU-cord,
Micah-network, Integral en ngo-federatie.
Tearfund eerbiedigt de wet van 8/12/1992
betreffende de bescherming van het privéleven. Tearfund is erkend bij Ministerieel
Besluit als instelling voor hulpverlening aan
ontwikkelingslanden (NGO) en voor de afgifte
van fiscale attesten.

Kinderadoptieprogramma's
72000

Ondersteunend kinderadoptiefonds

72001

Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië

72002

Adoptieprogramma met CREED, Oeganda

72003

Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh

Nota
Ons project in Burundi (code 41001 en 71002) met ondersteuning
van de Belgische overheid is beëindigd en daar dienen wij geen
eigen fondsen meer voor te werven.
Het waterpompen project in Madagaskar (code 71009) kent wat
vertraging bij de uitvoering en wordt daarom voorlopig ‘on hold’
gezet. We blijven werken met de beschikbare fondsen.

Wilt u ons werk steunen? : IBAN: BE41 4359 1900 0110 - SWIFT/BIC code: KREDBEBB
Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u een belastingvermindering
die tot 45% kan bedragen. Een attest wordt automatisch bezorgd na het verstrijken van het boekjaar.

Trouwe donateur, en lezer

Cécil Van Maelsaeke,
algemeen directeur

Ik wil een tekst citeren van de apostel Paulus aan de Korintiërs waarin hij de kerk
instructies geeft over hoe bij te dragen ten behoeve van mensen die in nood verkeerden.
“God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle
opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei
goed werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid
houdt stand, voor altijd’. God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal
ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst
opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw
vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de
collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt
er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft
gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid
waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun
verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten
we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.” (2 Korintiërs 9:6-15)
Paulus heeft het in dit gedeelte van zijn brief over de nood die was ontstaan in
Jeruzalem, maar het zou evengoed kunnen gaan om de nood die heerst in Oekraïne,
in Jemen of in Ethiopië. Hij maakt de kerk bewust van de nood die bestaat en doet een
beroep om te helpen, via een collecte.
Het is belangrijk dat Tearfund doorgaat met het bewust maken van de kerk in
Vlaanderen over de nood die er bestaat. De apostel Paulus is duidelijk waarom we
betrokken moeten zijn bij mensen in nood:
We hebben veel gekregen, om veel te kunnen geven. Ruimschoots zegt hij, zie vers 8 en
11
Vers 8: “God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle
opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei
goed werk.”
Vers 11: “U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw
vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.”
Het gaat bij de apostel Paulus niet alleen om een eenmalige actie, zodat we daarna
weer verder kunnen met ons leven. Paulus maakt duidelijk dat het een actie moet zijn
als gevolg van de gesteldheid van ons hart, echte betrokkenheid dus. Hij noemt onder
anderen:
Niet karig, maar ruimhartig, zonder tegenzin of dwang, met blijdschap, met
dankzegging, tijdig (gewoon doen dus!)
Als deze gesteldheid van het hart bij ons aanwezig is, zullen wij in actie komen,
betrokken raken, geven, bidden, en daar waar nodig en mogelijk stappen zetten.
Verder leert Paulus dat iedereen mag geven naar vermogen. “Dus geef naar vermogen.
Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft,
maar van wat u heeft. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in
moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn.” (2 Corinthiërs 8:11b)
Mogen wij verder op uw steun rekenen?
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Frederik Van Herterijck,
lid algemene ledenvergadering

Beste lezers,
op dit moment zijn we op vakantie in Italië en genieten we van wat rust en tijd met het gezin.
Ik hoop dat jullie ook wat tijd gevonden hebben om even tot rust te komen en te genieten van gezin,
familie en vrienden.
Maar laat mij mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Frederik Van Herterijck, wonende te Leuven en
ondertussen 16 jaar getrouwd met Shirine Irani. We zijn de dankbare ouders van twee geweldige
kinderen die ons, laten we zeggen, goed bezig houden, maar ons ook met de voetjes op de grond
houden. We zijn lid van City Life Church Leuven waar je ons iedere zondag tegen het lijf kunt lopen.

Gezin Van Herterijck
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Ikzelf werk fulltime als Transformatie Leider bij SWIFT, het internationale netwerk van de financiële
instellingen dat ook de internationale betalingen regelt. Daarnaast ben ik ook de oprichter van
UPmedia.be, het Vlaamse Televisieproductiehuis met een link naar de christelijke waarden. Tevens
zetel ik als dagelijks bestuurder bij ABC Ministries vzw en ben ik voorzitter van het EAV platform
‘Medianetwerk.Vlaanderen’. Deze activiteiten doe ik met hart en ziel. De gaven die ik van God gekregen
heb, gebruik ik graag om anderen te dienen en succesvol te maken.

Toen ik dit jaar werd gevraagd om lid te worden van de Algemene Vergadering van Tearfund,
moest ik dus niet lang nadenken. De organisatie ligt mij - en ondertussen mijn hele gezin - nauw aan
het hart. Hun waarden, projecten en manier van werken steunen we al jaren. Zo ondersteunen we al
jarenlang een Bengalees meisje via het adoptieprogramma van Tearfund. Regelmatig krijgen we een
persoonlijke update en brief van het meisje in kwestie met foto’s van haar en familie. De foto’s hangen
we op in onze keuken en dan vertellen we over het meisje aan onze kinderen die dan tekeningen en
een persoonlijke boodschap terugsturen. Dankzij Tearfund verloopt de communicatie zeer transparant
en vlot en worden hun en onze brieven in onze respectievelijke taal vertaald.

“Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op
die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had.”
(Genesis 4:2)

Vakantie biedt de mogelijkheid om even terug op het balkon van je leven te zitten, van waaruit je
alles kunt overzien: je persoonlijke missie, je spiritueel leven, je gezin, je werk, je vrijwilligersactiviteiten.
Het biedt een moment om even te ontsnappen aan de drukke dans van het leven, te rusten en van
bovenaf naar de dansvloer te kijken. Dergelijke “balkon”-momenten moet je regelmatig inbouwen in
je professioneel en privéleven om het overzicht te behouden door het dagelijkse leven heen. Even je
innerlijke waarden aftoetsen, organisatiedoelen nagaan en kijken of er ergens aanpassing nodig is. Dit
is ook hetgeen Tearfund met de Algemene Vergadering doet. Even afstand nemen van de dagelijkse
bezigheden, kijken naar het totaalplaatje en nagaan of alles nog klopt met de waarden, missie en
doelen die Tearfund wil behalen. Leden die niet in het dagelijks bestuur zitten kunnen dan vanop meer
afstand gerichte vragen stellen en helpen om focus te creëren met het dagelijkse bestuur. Zo blijft een
organisatie kritisch kijken naar zichzelf en daar is Tearfund een uitstekend voorbeeld van. Ik hoop dat ik
hierin als nieuw lid van de AV ook mijn steentje kan bijdragen om Tearfund nog succesvoller te maken.
En nu even terug naar mijn gezin om verder te genieten van de vakantie.

Tot binnenkort!

Frederik Van Herterijck
Lid van de Algemene Vergadering
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Net als de Samaritanen
Verslag door Theo en Irene Yaméogo-Vleugels

Verstoten

In de 8e eeuw voor Christus rukt de koning van

trum Samaria al sinds 2015 een plaats zijn waar

Assyrië verschillende door hem overwonnen

garibous zich ongeacht hun achtergrond, religie

volken uit hun thuisland weg. Hij plaatst ze samen

of reputatie welkom en geliefd voelen. En zolang

in Samaria. Samaria raakt stilaan bewoond door

er garibous zijn in Banfora, hopen we deze deuren

een mengeling van volkeren die door omliggende

wagenwijd open te kunnen houden.

stammen worden gezien als indringers, bastaards,
verstotelingen of vluchtelingen. Omwille van hun
achtergrond, religie, ideeën en gewoonten, krijgt

Verkoop Samariaterrein

Toch is het voortbestaan van Samaria niet langer

het Samaritaanse volk de stempel ‘vuil en zondig’

zo vanzelfsprekend. Ons huidige huurcontract

opgeplakt. Ze worden geminacht, ontweken of

biedt niet de minste zekerheid of bescherming, en

uitgesloten.

staat groeimogelijkheden regelmatig in de weg.
De vele herstelwerken en enkele grote investeringen die we aanbrachten, kunnen we zomaar
verliezen als iemand een hoog bod doet aan de
eigenaar en deze ons en de gariboujongens “op
straat zet” (zoals met ons eigen huurhuis gebeurd
is in 2020).
Dit rampscenario staat vandaag niet zo ver van de
realiteit af. Toen we gingen polsen of een verkoop
van het terrein eventueel mogelijk is, kregen we te

Gariboujongens

Die blik vol minachting is bij garibous niet onbekend. Net als de Samaritanen in de tijd van
de bijbel, kennen ze maar al te goed het gevoel
verstoten of weggejaagd te worden. Nadat ze
door hun eigen ouders werden weggestuurd om
leerling te worden van een traditionele meester
ver van huis, zette deze hen letterlijk op straat om
al bedelend te overleven. En ook daar worden ze
regelmatig weggejaagd.

Welkom

Samariaterrein wilt kopen, zonder zich het lot van
de garibous aan te trekken.

Een bod

Ervan overtuigd dat God jaren geleden al dit terrein voor Samaria heeft uitgekozen, hebben we
onze stoute schoenen aangetrokken en zijn we
met veel gedurfde hoop en absoluut geen geld
de huurbaas een bod gaan doen (30 miljoen FCFA
of ± 46 000 euro), biddend en hopend op een

Aangemoedigd door Jezus’ liefdevolle omgang
met Samaritanen in de bijbel, wil kindercen-

horen dat één van de zonen van de eigenaar het

wonder. We geloven dat de gariboujongens recht
hebben op een veilige, stabiele plek waar ze niet
weggejaagd, maar omarmd worden.
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Een vraag om steun

En dus durven we, met diezelfde schoenen aan,
voorzichtig en ietwat beschaamd, ook de kant van
de vele Tearfund-sympathisanten op te kijken,
voor het geval enkele mensen met gevulde harten en gevulde huizen zitten te wachten op een
kans om te delen met kinderen die dag in dag uit
“op straat worden gezet”. We rekenen op jullie
waardevolle gebeden voor de nodige wijsheid en
een positieve afloop tijdens gesprekken met de

Een gift hiervoor overmaken
kan op het rekeningnummer
BE41 4359 1900 0110 van
Tearfund met vermelding
“aankoop Samariaterrein –
code 73003”.

huurbaas.

Ingang Samaria terrein

Gariboujongens op het Samaria centrum

Fondsenwerving voor
waterpompen “on hold gezet”
De actie om een waterpomp in Madagaskar te adopteren is massaal gehoord
(175 pompen geadopteerd!), het waterreservoir voor Vohitrino is betaald en aan
de laatste afwerking bezig, en ook nu nog wordt het project gul ondersteund.
Heel hartelijk dank aan alle donateurs!
De voorbereiding, vervaardiging en installatie van pompen nemen echter geruime
tijd in beslag. Nog lang niet alle geadopteerde pompen zijn geïnstalleerd.
We zetten daarom de fondsenwerving voor dit project tijdelijk stil en vragen om uw
giften aan andere projecten te willen overmaken, waar nood is aan bijkomende
middelen. In het bijzonder het project Samaria willen we onder de aandacht brengen.
U leest meer over de huidige nood in het artikel op pagina 6 hiernaast.
Wie regelmatig het project waterpompen ondersteunt, vragen we of zij de
komende tijd hun gift aan Samaria zouden willen geven. Wilt u dan ook de vermelding
bij uw gift aanpassen en voortaan vermelden: “Samaria – code 73003”.
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Nieuw schooljaar in Servië
Bij een nieuw schooljaar zien ouders hun kinderen
graag goed uitgerust naar school gaan. Een goede
manier om naar de grote dag toe te leven is om op
een gezellige manier schoolgerief te kopen: samen
met het kind schoolspullen uitzoeken, zoals een
boekentas, pennenzak, lijm, stiften, brooddoos,
kleurpotloden; kortom alles wat “onmisbaar” is om
naar de nieuwe klas te gaan.

dat ze vanaf 12 jaar moeten thuisblijven indien
het gezin niet beschikt over genoeg middelen
voor onderwijs. Veel kinderen moeten tijdens
het schooljaar afhaken, omdat de ouders de
kosten niet meer kunnen betalen. Door gebrek
aan schoolboeken en werkschriften lopen vele
kinderen een achterstand op.

Doel van ons project: ervoor zorgen
dat kinderen hun schooljaar waardig kunnen voltooien.

° Samen met jou willen we inzetten om Romakinderen een kans te geven om regelmatig onderwijs te krijgen en te helpen ontwikkelen naar een
betere toekomst.

Overhandiging schoolmateriaal aan kwetsbaar gezin

Onze doelgroep: kinderen uit de
armste Romagezinnen te Leskovac,
Zuid-Servië

° Met uw steun wil onze lokale partner Izvor
Zivota zoveel mogelijk kansarme gezinnen voorzien van de ontbrekende schoolbenodigdheden.
° Per kind zou er een bedrag van +/- 37 € gespendeerd worden voor een schooltas/rugzak met
alle nodige schoolbenodigdheden.

Bij onze doelgroep is dat niet minder. Alleen ontbreekt het de ouders vaak aan toereikend budget
om al deze spullen aan te schaffen. Vaak maken
ze zelfs schulden in de winkel of bij buren/familie
om hun kind naar school te kunnen laten gaan.
Het blijft niet alleen bij kosten voor degelijk schoolgerief, nieuw of tweedehands, er volgt ook nog
een schoolrekening voor werkboeken en geplande
uitstapjes. Hiervoor hebben de meeste gezinnen al
helemaal geen geld.
De meeste boeken worden tweedehands aangeschaft. Niks mis mee. Veelal echter worden
werkboeken stukje bij beetje gekopieerd volgens
het geld dat het gezin kan spenderen.
Helaas moeten ze dit na een tijdje ook stoppen,
want een boek kost hen op deze manier op het
einde driemaal zoveel.
Er moeten keuzes gemaakt worden. In een gezin
met drie kinderen kunnen er slechts twee naar
school. Jongens krijgen voorrang. Meisjes weten
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Uw gift hiervoor kunt u overmaken op
ons rekeningnummer BE41 4359 1900
0110 met vermelding van “project code
71001 – schoolgerief”. Bedankt namens
Louis en Anne-Marie Van de Voorde die
zich verder inzetten voor dit geweldig
project.

Een welgemeend, hartelijk dank je wel!
Eind 2021 stond er in ‘Inzicht’ een warme oproep
om uw hulp voor de haalbaarheidsstudie van de
Community Group Work Stations (Community
GWS) van het Anaikatty Rural Community College
(ARCC) in Zuid-India.
Het doel was om in de praktijk te onderzoeken
of het mogelijk zou zijn om Anaikatty om te
vormen tot een gebied van ondernemers. Via de
Community GWS zou de opstart van een kleine
sociale onderneming die ecologisch verantwoorde
producten produceert, onderzocht en voorbereid
worden.

Rachel Ebenezer & Leentje De Bruyne

Het doel van het Community GWS-programma
was tweevoudig:
1. De studenten een praktische training geven
over hoe ze door te ondernemen inkomsten
kunnen genereren met de vaardigheden die ze
bij het ARCC hebben geleerd.
2. Het ARCC zelfvoorzienend maken, waarbij het
ARCC 10% van de winst van de groepen ontvangt om terug in de school te investeren.
Met behulp van jullie bijdragen en van nog andere
trouwe sponsors kon de studie met succes uitgevoerd worden. In juni kwam de eindevaluatie met
een dikke ‘YES’ als conclusie. En op 1 juli ging het
Community GWS naadloos over in de start-up van
UPSCALE, de social business van het ARCC.
Via de link https://www.tearfund.be/wp-content/
uploads/2022/08/ARCC_Upscale_2022.pdf vind
je twee pagina’s uit de officiële voorstelling van
UPSCALE, wat meer zegt dan ik kan vertellen.
Nogmaals een hartelijke DANK JE WEL!
Rachel Ebenezer en Leentje De Bruyne

Het ARCC is in 2012 opgericht door
Leentje De Bruyne van de Vlaamse
vzw Dreamz India Projecten, in
samenwerking met de Indiase vzw
Dreamz. Meer info vind je op www.
anaikatty.com. Kijk zeker ook naar
de mooie documentaire ‘The Voice of
Anaikatty’.
2022 is een heel bijzonder jaar voor
het ARCC: het ARCC bestaat 10 jaar
én viert de geboorte van UPSCALE.
Dit gaan we natuurlijk uitgebreid
vieren! En wel met een benefiet
netwerkevent op donderdag 27/10
én een benefiet jubileumconcert op
zaterdag 29/10.
Rachel, onze Indiase partner van het
ARCC, zal voor de gelegenheid
in België zijn. Meer info? Stuur een
mailtje leentje@arcc.be of een sms’je
0499/765117 met je mailadres en
de vermelding ‘ARCC benefiet’. Ik
stuur je prompt de uitnodiging met
inschrijvingsstrook!
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Irrigatie- en waterzuiveringsproject
bij Grace Junior School (CREED Africa)
De gevolgen van de klimaatopwarming doen
zich sterk voelen in Orisai (Oeganda), de regio
waar we enkele honderden kinderen naar
school helpen via ons financiële kinderadoptieprogramma. De bevolking leeft er grotendeels
van de landbouw, maar de steeds langer aanhoudende periodes van droogtes, afgewisseld
met overstromingen tijdens het regenseizoen,
doen steeds vaker de oogsten mislukken. Men
heeft er dan ook steeds meer te kampen met
ernstige voedseltekorten. Om de Grace Junior
School van CREED Africa te helpen met watervoorziening werd een vijftal jaar geleden het
plan uitgewerkt voor irrigatie en waterzuivering.
Tijdens het veldbezoek in maart dit jaar konden
we zien wat er in de afgelopen jaren gerealiseerd werd.

Vandaar wordt het water gepompt naar de
grote opslagtank van 60.000 liter, die zich
bevindt op het schoolterrein. Aan de buitenkant
van die tank is een ‘Spring filter’ van 130 micron
verbonden. Vanaf die grote witte opslagtank
op een metalen toren, gaat het water naar drie
verschillende locaties.
1. Ten eerste gaat een leiding naar de douches
bij de slaapzalen. Dit water is niet drinkbaar,
maar wel helder en vrij van vuil.

Pomplokaal (40M3 pomp)

Vanaf het meer werd een kanaal gegraven tot
aan een opvangbekken. Via een pomp (40 m3)
wordt het water naar een ‘Gravit filter’ gestuurd, waar het grootste vuil verwijderd wordt.

Watertank 60.000 L met uienveld op voorgrond

Douches voor de internaatleerlingen

2. Ten tweede gaat water via een leiding naar
het irrigatiesysteem. Dit gaat naar een veld van
2,5 hectare. Op een gedeelte (1 hectare) is een
sprinklersysteem opgesteld om het veld te bevloeien, op het andere deel een “drop-irrigatiesysteem”. Het sprinklersysteem is verplaatsbaar
en eigenlijk tijdelijk. Het zou moeten vervangen
worden door het veel zuiniger en efficiënter
‘drip-systeem’.
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werk te laten doen. De volgende dag wordt het
water bovengronds door een ‘Blue multimediumfilter” met koolstof en grind gestuurd en door
een 50 micron filter die naast de blue-filter staat.
Vanaf de blue-filter is
het water drinkbaar.
Het water wordt van
hieruit omhoog gepompt naar twee
zwarte tanks van elk
5.000 liter, die zich op
een betonnen toren
bevinden. Vanaf die
toren wordt het water
Multifilterinstallatie
naar de school en naar
de stafverblijven gestuurd via natuurlijke
gravitatie.

Dripirrigatie, aanleg veld voor maïs

Sprinklerirrigatie

3. Het derde deel gaat vanaf de grote witte tank
naar een ondergrondse tank van het terrein
waar de slaapzalen van de kinderen zich bevinden. In een bijgebouw bevindt de tank zich onder de grond met een volume van 80.000 liter.
Daar wordt aan het water een chloorpreparaat
(chlorine) toegevoegd en ‘PH-minus’. Het water
blijft daar één dag in staan om het chloor zijn

Leerlingen tijdens de middagpauze

inzicht ° p.11

Twee 5.000 L watertanks

Deze investering is belangrijk voor
de school, omdat het op die manier voedsel kan verbouwen voor
de leerlingen (die meestal intern
verblijven) en de staf. We hebben het
uienveld gezien met een prachtige
oogst die eraan komt. Ook het veld
dat aangelegd wordt voor de maïs is
indrukwekkend. Eind juli liet CREED
ons weten dat ze een goede maïsoogst hebben gehad, naar schatting
40.000 kg.

Leerlingen in de klas

Medewerkers van Creed, in het midden de wateringenieur

Bijkomende giften om dit project
verder te ontwikkelen zijn welkom
op het rekeningnummer van Tearfund met vermelding: “project code
77019-watervoorziening”.

Vacature – Directeur Tearfund
Voltijds onbepaalde duur
Tearfund is dringend op zoek naar een nieuwe directeur die richting kan geven aan de missie
van Tearfund.
Als directeur bewaak je de visie en zet je samen met het bestuur beleidslijnen uit. Je geeft
leiding aan een team medewerkers die samen instaan voor de opvolging van projecten,
financiën, marketing en communicatie. Als directeur vertegenwoordig je Tearfund bij alle
betrokken actoren in binnen- en buitenland. Internationale werkbezoeken aan partners en
allianties horen eveneens bij het zeer afwisselende en boeiende takenpakket.
Ben je ambitieus en wil je al je talenten inzetten voor onze bediening.
Ben jij de teamspeler die we zoeken?
Solliciteer dan snel.
Alle informatie vind je op https://www.tearfund.be/vacatures
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Bezoek uit Brazilië

Onze vrienden
van BEM komen
dit najaar weer
op bezoek om
over hun werk
in Brazilië te vertellen. Dit jaar
zijn dat Daniel
en Silene van Eijk. Het is een uitgelezen mogelijkheid om uit eerste hand meer te vernemen over
de kindercentra en andere projecten van BEM,
zoals het tuinbouwproject en het weduwenproject, allemaal projecten die door Tearfund worden
ondersteund.
U bent van harte welkom op volgende plaatsen:
Zaterdag 26 november om 19 uur in de Evangelische kerk “De Boei”, Pastoor de Neveplein 16, 8300
Westkapelle.
Zondag 27 november om 10 uur in de Evangelische Gemeente Ninove, Elisabethlaan 200, 9400
Ninove.

Fase 2 - winterhulp
De winter staat voor de deur in Oekraïne en dat
betekent nog meer ellende, angst en onzekerheid.
Ontzettend veel huizen zijn vernield, ramen sneuvelden
en mensen vrezen de koude winderdagen die er aan
komen. Wij kunnen helpen.
Wij willen opnieuw een oproep doen voor extra steun
voor de vele slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Met
uw hulp kunnen onze medewerkers veel winterleed helpen voorkomen, door bijvoorbeeld gesneuvelde
ramen te herstellen, dekens en kachels te voorzien, of andere afdoende hulp te bieden. De hoeveelheid
hulp hangt af van de steun die wij van onze achterban ontvangen. Mogen wij deze oproep sterk onder
uw aandacht brengen a.u.b.

Alle bijdragen aan Tearfund zijn welkom op rekeningnummer BE41 4359 1900 0110
met de vermelding van “winterhulp Oekraïne – code 77012”
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“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de
Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u
toekomst en hoop te geven”
(Jeremia 29:11)

hool!

r sc
Terug naa

We wensen jullie allen een heel gezegend
nieuw schooljaar toe!

Grace Junior School,
Oeganda
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Bid u met ons mee voor ons blijvend doel?
We willen een kwaliteitsvol basisonderwijs mogelijk maken voor kwetsbare kinderen en
volwassenen. Daartoe behoort het opleiden van leerkrachten, aanleggen van schoolinfrastructuur, voorzien in cursussen en opleidingen.
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Advertentie

B
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O Ik wil graag jullie algemene kennismakingsfolder ontvangen
O Ik wil graag meer informatie over de financiële kinderadoptie
O Ik wil meedoen met de individuele financiële adoptie voor min. 33 euro/maand
en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang
O Ik heb voorkeur voor een jongen/meisje
O Ik heb voorkeur voor een kind uit Bangladesh, Oeganda
O Ik heb geen voorkeur
O Ik wil meedoen met de groepsadoptie Kindercentra in Brazilië voor min. 20 euro/
maand en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang.
O Rapportjes mogen per e-mail toegestuurd worden
O Ik ontvang de rapportjes liever per post
O Ik wil het studiefonds steunen voor 5 euro/maand en wacht met betalen tot
ik de richtlijnen hiervoor ontvang
O Hieronder vindt u mijn verbeterde adresgegevens (graag oude adressticker meesturen)
O Ik hoef Inzicht/TOP-nieuws niet dubbel te ontvangen
O Ik ben donateur, maar lees Inzicht voortaan via jullie website en hoef die niet
langer via de post
O U mag mij voortaan af en toe info toesturen via e-mail
O Ik wil graag maandelijks jullie gebedsbrief ‘Grenzeloos’ ontvangen (digitaal via
mijn e-mailadres)

Naam:
Adres:					Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Handtekening:
(enkel bij aanvraag kinderadoptie)
Stuur deze bon naar Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, België of bel naar 02/251 77 10
Voor de on-line lezers: klik op http://www.tearfund.be/contact om bepaalde info aan te vragen.

inzicht ° p.15

DTC

Degelijke occasie Laptops en PC’s mét
garantie aan interessante prijzen.
professionele toestellen van Dell - HP - Lenovo, enz.

016 56 09 84
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