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Mama is 14 jaar! 

‘Er kwam een man uit de stad…’ vertelt een 14-jarige tiener met de naam 

Mama. Ze gaat verder: ’Zijn zus woont bij ons in het dorp en mijn oudste 

broer is met haar getrouwd. Die man vond dus dat ik maar met hem mee moest komen naar de stad, want hij 

“hield van mij”. Maar ik wou niet! Toen ging hij naar zijn zus en zei haar rechttoe rechtaan, dat ze haar man 

erbij moest roepen, mijn broer dus… Nadat ze met elkaar gesproken hadden bleek dat mijn broer hem zijn 

woord gegeven had dat hij mij mocht hebben. 

De man bleef nog een paar dagen in ons dorp en had seks met mij. Daarna vertrok hij weer naar de stad, maar 

zei dat hij terug zou komen. Dat deed hij na een paar weken. Opnieuw had hij regelmatig seks met mij. Als ik 

dat weigerde ging hij naar mijn broer om te klagen en dan werd mijn broer heel kwaad op mij. Mijn broer wil 

niets liever dan dat ik naar de stad ga. En nou ben ik zwanger….‘ 

Dit verhaal staat niet op zichzelf. Het is een van de vele schrijnende verhalen die onze veldwerkers in Liberia te 

horen krijgen bij hun pogingen om het aantal tienerzwangerschappen te verminderen en de jonge moeders en 

hun kindje een helpende hand te bieden. Het gaat niet alleen over ‘een man uit de stad’. Het heeft ook te 

maken met onwetendheid, de culturele positie van vrouwen en meisjes en armoede. Een kind naar de stad 

sturen betekent een mond minder te voeden en is gebaseerd op de illusie dat ‘in de stad alles beter is’. Daarom 

worden ook ouders en broers van de meisjes betrokken bij de voorlichtingsprogramma’s en wordt ook in de 

dorpen gewerkt aan betere toekomstverwachtingen voor iedereen. Een lang proces… 

Werken vanuit de kerk! De kerk ‘handen en voeten geven’ heet dat, niet alleen preken op zondag, maar ook 

praktisch door elke dag om te zien naar mensen in nood. Door positie in te nemen in de samenleving en (ook 

culturele) dingen bespreekbaar te maken. Niet door abortus te stimuleren, maar juist te voorkomen dat daar 

überhaupt over zal worden nagedacht!   

                                                                                                                                                                         Marian Jonker    



Werken in Toposaland 
De Toposa’s zijn een van de 

nomadenvolken die leven in Zuid 

Sudan. Sinds enkele jaren worden 

deze mensen bereikt vanuit 

Kenya. Er is een evangelisten team 

dat het evangelisatiewerk doet en 

een medisch team. Het medisch 

team van Medical Missions ziet en 

behandelt mensen in een kliniek, 

maar gaat ook naar de mensen toe 

in de dorpen. Het is een erg droog 

gebied, zonder voorzieningen, 

zoals bijvoorbeeld elektriciteit of stromend water. Alles 

moet worden meegenomen en er komen veel relatief 

eenvoudig te genezen ziektes voor zoals malaria, diarree 

en infecties. Maar buiten het team van Medical Missions 

is er geen enkele medische voorziening vanuit de 

overheid. OSM is de afgelopen periode begonnen dit werk 

te ondersteunen en wil dit blijven doen. Er is veel nodig! 

Op het gebied 

van evangelisatie worden mensen getraind en kleine 

bijbelstudiegroepen in de verschillende dorpen gevormd. 

Ook krijgen volwassenen leesles omdat veruit de meeste 

Toposa’s nooit hebben leren lezen. Nog maar sinds kort is er 

in het districts-stadje Kapoeta een school. De Toposa’s zijn 

veehouders en leggen grote afstanden af met hun koeien 

op zoek naar eten en water. Jongens zijn gewend al vroeg 

mee te gaan met de kudde en meisjes helpen rondom het huis. Toch is het ook hier 2022 en gaan 

een aantal 

kinderen nu naar 

school. Maar ook 

volwassenen 

willen graag leren 

lezen. Voor 

medisch werk en 

evangelisatie 

willen we de 

beide teams 

graag 

ondersteunen 

met € 4000 



De scholen gaan weer beginnen 
In West-Afrika beginnen de scholen doorgaans wat later dan in Europa, 

meestal halverwege september of nog later. Aan het begin van het 

schooljaar zijn er altijd de nodige uitdagingen. Kinderen hebben niet 

alleen boeken nodig, maar ook andere schoolspullen, een tas, een 

uniform en schoenen. Ook moet het schoolgeld vooruit worden betaald, 

en de hoogte daarvan neemt toe naarmate het kind ouder wordt en in 

een hogere klas zit. Voor ouders een pittige periode. En voor sommigen 

een onmogelijkheid om dit alles te betalen. Dus kunnen veel kinderen 

niet naar 

school. 

OSM helpt 

daarom 

een grote groep kinderen uit zeer 

arme families om toch naar school te 

gaan. Zij krijgen schoolspullen, een 

uniform en zo nodig wordt het 

schoolgeld betaald. OSM heeft ook 

een aantal eigen scholen, waar een 

aantal kinderen ‘gratis’ onderwijs 

krijgt. Sommige kinderen hebben een sponsor. Maar niet voor alle kinderen die in aanmerking 

komen, is een sponsor gevonden. Toch wil OSM ook die kinderen helpen, vanuit ‘algemene 

middelen’. Voor ieder kind dat geen sponsor heeft is een bedrag nodig van minimaal € 65 per kind. 

_________________________________________________________________________________ 

Schoon drinkwater voor Lofa, Liberia 
Net zoals enige tijd geleden in het Bong district, willen we nu in de plaats Somalahun in het Lofa 

district een 

waterzuiveringsinstallatie op 

zonne-energie bouwen. Er is 

voldoende water in rivieren en 

drinkpoelen in het gebied, maar 

dit is vervuild door dieren en 

mensen die er de was doen. Net 

zoals in Bong zal ook hier het 

water worden opgepompt naar 

de zuiveringsinstallatie met 

behulp van zonnepanelen. Na 

zuivering stroomt het water naar 

beneden en kunnen mensen op 

diverse plekken in het dorp water 

tappen uit een kraan. We hopen en gaan ervan uit dat het aantal gevallen van diarree en cholera ook 

hier daarmee drastisch zal verminderen. Voor dit projekt is € 3500 nodig.  

  



Jouw gift 

• € 5: Een bijbel, een antibiotica kuur, of een klamboe 

• € 10: een maaltijd voor een groep schoolkinderen, of 

schoolspullen 

• € 15: een paar schoenen of 2 kippen 

• € 20: een schooluniform, of een medische behandeling 

• € 25 of meer: een bijdrage aan een van de grotere projecten 

• Of overweeg het sponsoren van een kind, een school, een 

weduwe of een pastor 
Zie https://outreachsupport.nl/sponsoring/ 

 

_________________________________________________________________ 

  

Veldleiders moeten met regelmaat de diverse projecten bezoeken. Om te zien of het goed gaat, 

spullen te brengen, adviezen te geven, en ook om te rapporteren. De projecten bevinden zich op 

verschillende plaatsen in het land. Om erheen te gaan kost dus brandstof. En juist die brandstof is, 

net als bij ons, de laatste tijd sterk in prijs gestegen. Daarom nu een ongebruikelijk verzoek:  

Geven voor Brandstof. Zodat het werk door kan gaan! Denk hierbij aan een tankbeurt voor een 

auto. Maar een tank van een brommer vullen helpt ook enorm! 

 

 

 

 
 

 

 

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 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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