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Een aangenaam probleem! 
Na de zoveelste noodkreet om eten en verschillende voedseldistributie programma’s als noodhulp tijdens de 

corona pandemie, heeft men in Liberia nu te maken met een aangenaam probleem! De oogst van het 

landbouwprogramma dat we een aantal maanden geleden zijn gestart om onafhankelijk te zijn van import van 

voedsel, bleek zo groot dat men extra mensen moest inhuren om de oogst binnen te halen!!!  

Het kán dus! Voedsel van 

eigen bodem, dat 

rechtstreeks naar de stad 

vervoerd kan worden en 

waarvan schoolkinderen in de 

sloppenwijk van Monrovia 

kunnen eten! Goed nieuws 

voor iedereen, niet alleen 

voor de schoolkinderen, maar 

ook voor de dorpsbewoners 

die trots zijn op hun werk en 

er zelf ook van eten. En dat 

dankzij een paar simpele, 

maar wel essentiële dingen, 

zoals zaden en gereedschap. 

En niet te vergeten: God, die 

de zegen gaf aan het gewas 

om te groeien! 

Op dezelfde manier gaat het 

werk van evangelisten, het 

gebruik van materialen zoals 

geluidsapparatuur, bijbels, 

vervoersmiddelen en God die 

het werk zegent, samen om Zijn koninkrijk verder te bouwen. Ook in coronajaar 2021 werden nieuwe kerkjes 

gesticht en kwamen mensen tot geloof. Veel dus om voor te danken! 

Tegelijkertijd staat het werk ook altijd onder druk. Terwijl ik dit schrijf zit ik in spanning. Vanochtend kreeg ik 

een telefoontje van de vrouw van onze veldleider in Togo. Ik weet, als zij belt, dan is er iets aan de hand. Ze was 

tamelijk in paniek en vertelde dat haar man zeer ernstig ziek is, ze waren onderweg naar het ziekenhuis. Ik 

weet nog niet hoe dit gaat aflopen, maar er hangt veel van af, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor het 

werk. We kunnen alleen bidden, en vertrouwen! 

In deze decembermaand vieren we Kerst, God die zijn Zoon gaf aan de mensen. Dat is waar het om gaat en wat 

we ook mogen uitdragen aan mensen om ons heen, dichtbij en veraf. Met woorden en ook met onze daden en 

giften om het werk dat anderen doen, mogelijk te maken. Ik wens u/jou gezegende Kerstdagen! 

                                                                                                                                                                         Marian Jonker    



Schoon drinkwater met behulp van de zon  
Dorpsbewoners in dorpen zoals Neikpalah, in midden-Liberia 

halen water uit de rivier of uit de grond. Het goede nieuws 

is, dat men water heeft. Het slechte nieuws is, dat dit water 

verre van schoon is, en dat heel veel mensen (vooral 

kinderen) er ziek van worden of erger. Een moderne 

waterzuiveringsinstallatie die gebruik maakt van zonne-

energie kan het water schoon maken. Eenmaal geïnstalleerd 

is het systeem goedkoop en eenvoudig te onderhouden. Een 

compleet systeem inclusief 

zonnepanelen, accu, pomp, 

watertank, accessoires en arbeidsloon 

voor installatie komt op € 2800. Men 

wil dit voor 2 dorpen realiseren in de 

regio’s Bong en Lofa.  

 

Ieder kind heeft recht op een gezin 
Op dit moment is een beweging in Nederland gaande: ‘Every Child a Family’. Een groot aantal 

hulporganisaties hebben samen een promotiecampagne opgezet tegen weeshuizen en 

‘weeshuistoerisme’ (ofwel gaan helpen in een weeshuis), zie www.bettercarenetwork.nl . OSM heeft 

zich hierbij aangesloten. Een groot aantal wetenschappelijke studies hebben namelijk uitgewezen dat 

het voor de ontwikkeling van kinderen 

schadelijk is om in een weeshuis op te 

groeien. Veel beter is het, om 

(wees)kinderen onder te brengen bij familie, 

zodat ze toch in een gezin kunnen 

opgroeien. Vaak heeft zo’n pleeggezin 

daarbij echter wel ondersteuning nodig, 

omdat de zorg voor een kind nu eenmaal 

geld kost. Lang niet alle kinderen die in 

pleeggezinnen zijn ondergebracht hebben 

namelijk een sponsor. Veel families moeten 

uit ‘algemene middelen’ worden 

ondersteund, zodat een kind ook zonder 

sponsor naar school kan, en kan worden 

verzorgd. 

Per maand komt de ondersteuning per kind ongeveer op € 20. 

http://www.bettercarenetwork.nl/


Dringend een nieuwe auto nodig! 
Als veldleider in een land is het belangrijk je goed te kunnen verplaatsen om de 

verschillende projecten te kunnen begeleiden. De auto van de veldleider in 

Liberia is na vele jaren dringend aan vervanging toe.   Het oude voertuig kan niet 

meer gerepareerd worden. Voor een ‘nieuwe’ 2e hands auto is € 8500 nodig. 

 

School in Neikpalah 
Neikpalah ligt midden in het Liberiaanse 

regenwoud. In dit dorp is een school in aanbouw, voorlopig voor 

de eerste vier leerjaren. Tot voor kort was er in dit dorp geen 

enkele vorm van onderwijs. Ondanks dat de school nog niet klaar 

is, is men toch al begonnen met lesgeven, om niet te hoeven 

wachten op het volgende schooljaar. Maar er is nog veel nodig. 

Allereerst moet de school worden afgebouwd, er zijn materialen 

nodig zoals schoolborden, pennen, schriften, lesboeken en de 

kinderen moeten een uniform krijgen. Dit laatste is heel belangrijk 

binnen de lokale cultuur en ook een manier om ervoor te zorgen 

dat de kinderen niet in vodden naar school komen. Voor dit alles is 

een bedrag nodig van € 3200.  

 

Hulp aan weduwen 
In Sierra Leone en Liberia bestaat geen AOW. Als 

je oud bent, ben je afhankelijk van je kinderen. 

Op zich een heel sociaal systeem, zolang er 

kinderen zijn die voor je kunnen zorgen. Als die 

er niet zijn, en wanneer je ook geen partner 

meer hebt, ben je op jezelf aangewezen. Een 

grote groep ouderen leeft in extreme armoede. 

Ze wonen vaak in krotten waarvan het dak lekt, 

slapen op de grond en hebben niet voldoende te 

eten. Zowel in Sierra Leone als in Liberia worden 

ouderen door OSM geholpen. Zo kun je een 

weduwe (of weduwnaar) sponsoren voor € 20 

per maand. Maar de groep weduwen die wordt 

ondersteund is veel groter dan degenen die een 

sponsor hebben. Zij krijgen af en toe een 

voedselpakket en worden individueel geholpen 

met kleding, het repareren van een dak, een 

klamboe of een matras. Juist in deze Kerst 

periode willen de lokale kerken in beide landen 

ook naar hen omzien.  

Per oudere gaat het gemiddeld om € 35 voor eenmalige individuele hulp. 



Wat kan er gedaan worden met uw/jouw kerstgift: 

• €     2,50 subsidie op een bijbel      

• €     5,00 klamboe voor een oudere, of jonge moeder met kind  

• €   10,00 maand schoolgeld voor basisschool leerling   

• €   15,00 voedselpakket        

• €   20,00 schooluniform       

• €   25,00 een geit voor een pastor of alleenstaande moeder  

• €   50,00 pakket golfplaten voor een dak    

• €   75,00 2 maanden babyvoeding voor een Baby zonder Mama 

• € 100,00 een naaimachine, of megafoon, of fiets   

 

Meer weten over OSM? Kijk op www.outreachsupport.nl 

Colofon:  Stichting Outreach Support Ministries is opgericht in 2002. 

Doelstelling:  Het ondersteunen van projekten via partnerorganisaties in West-Afrika, 

op het gebied van evangelisatie en hulpverlening. 

Adres: OSM, Asselsestraat 115, 7311 EG Apeldoorn. Tel. 06-46062800 

Email: info@outreachsupport.nl  Website: www.outreachsupport.nl 

IBAN: NL71INGB0005983351    KvK nummer 24333957    www.facebook.com/outreachsupport/ 

OSM is door de belastingdienst ANBI erkend. Dit betekent dat giften aan OSM belasting aftrekbaar zijn. Overweegt u een 

notariële of lijfrenteschenking of wilt u Stichting OSM gedenken in uw Testament, neem dan contact met ons op of kijk op 

de website. 

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 
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