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Babyhuis Abia 

 

• Cycloon Idai 

• Flessenacties 

• Laat uw 
linkerhand… 

• Een kind in actie 
 
 

In maart denderde cycloon 
Idai over Mozambique en de 
omliggende landen, dat kan 
u niet ontgaan zijn. We 
hebben met velen gebeden 
om bescherming en redding. 
Omdat Luabo nogal 
afgelegen ligt en alle 
communicatie was 
uitgevallen, duurde het 
enkele dagen voordat Jannie 
contact kon leggen met de 
mensen daar. Wat een 
opluchting toen we hoorden 
dat alles goed ging met de 
kinderen en de 
medewerkers. Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat er 
genoeg zorgen overbleven, 
daarover leest u later in 
deze nieuwsbrief meer. 

Nieuws uit Mozambique en Nederland 

Financieel nieuws 
Het jaar 2018 ligt achter ons 
en we hebben het financieel 
weer gered! In de afgelopen 
jaren hebben we gezien dat 
de bereidheid om goede 
doelen financieel te steunen 
is afgenomen. Daarom zijn 
we God en u als donateur 
extra dankbaar dat het 
gelukt is om een begroting 
van €60.000 euro rond te 
krijg. “Zoveel?!” hoor ik u 
denken. Dat klopt. Om Abia 
1 jaar te draaien en het 
personeel en eten te 
bekostigen, om 20 kinderen 
onderdak te bieden hebben 
we ongeveer 60.000 euro 

Via verschillende 
internationale stichtingen 
hebben we de aandacht 
gevestigd op bestaan van 
Luabo en het babyhuis. Of 
dat heeft geholpen is niet 
duidelijk, maar wij weten 
wel zeker dat het de hand 
van de Heer is die de 
kinderen en de 
medewerkers heeft 
beschermd in deze tijd. Hij 
laat Zijn werk niet los.  
 
Met alle onrust die de 
parlementsverkiezingen van 
oktober 2019 al met zich 
meebrachten en nog gaan 
brengen, orkaan Idai en 
orkaan Kenneth, begrijpt u 
dat de mensen in 

Mozambique leven in een 
periode van zorg. Wij delen 
die zorg met hen. Zorgen zijn 
er ook om Nando en 
Matheús die, na een poosje 
hier in Nederland te zijn 
geweest, toch weer (tijdelijk) 
terug moeten naar 
Mozambique i.v.m. 
visumperikelen. Jannie en 
haar jongens zullen elkaar 
weer een poosje moeten 
missen en dat valt vreselijk 
zwaar.  
 
Verder in deze nieuwsbrief 
ook positief nieuws met 
onder andere een inkijkje in 
verschillende acties en 
natuurlijk een brief van 
Janny.   
 

nodig.  We hopen dat u ook 
dit jaar bereid wilt zijn om 
dit prachtige babyhuis te 
ondersteunen met uw 
giften. 
Maar er is 2019 nog meer 
geld nodig. U hebt vast de 
beelden gezien van cycloon 
Idai. Dit hadden we niet 
voorzien. Dit natuurgeweld 
heeft een desastreuze 
uitwerking op Mozambique. 
Ook in Luabo is de oogst 
vernietigd en is voedsel 
schaars en dus duur 
geworden. Daarbij zijn de 
toegangswegen nagenoeg 
onbegaanbaar en wordt 

voedsel vervoeren een 
moeizame en riskante 
onderneming. 

We kunnen uw gift daarom 
ook in het jaar 2019 weer 
zeer goed gebruiken. 
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Brief van Janny 
Lieve mensen, 
 
Het is alweer een tijdje geleden 
dat orkaan Idai over Beira en 
het achterland raasde. Het 
verraste iedereen zo volkomen 
dat er geen ontkomen aan was. 
Huizen, bomen, wegen werden 
weggevaagd alsof ze van karton 
waren. En mensen verdwenen 
omdat ze geen onderkomen 
hadden of konden vinden. 
In de weken erna werden er 
mensen gered, gelukkig, maar 
ook heel veel lichamen 
geborgen. Verdriet, ellende en 
ontzetting. 
Langzamerhand begon het 
opruimen en waar mogelijk 
herstellen. En tegelijk de schade 
opgenomen. Rekenen en 
berekenen. Wat is de directe en 
wat de schade op lange termijn? 
Nu zijn het de huizen, 
onderkomens en wegen die 
aangepakt moeten. De 
watervoorziening en 
elektriciteitscentrale. 

Ziektes zoals cholera en malaria 
voorkomen en behandelen.  
En daarna moet er een 
voedselstroom op gang 
gebracht, want de oogst van dit 
jaar is verloren gegaan. 
Dit geld niet alleen voor Beira, 
maar voor een  heel stuk 
"achterland". Hier hoort een 
stuk ten noorden, ten zuiden 
en ten westen bij. 
 
Marromeu en Luabo hebben 
niet de eerste en grootste 
klappen gehad, maar wel de 
naweeën ervaren. 
Overstromingen, heftige regens 
en toch ook nog wel een 
behoorlijke storm. Ook daar 
mensen zonder huis en in het 
water. En in ieder geval straks 
zonder voedsel. 
 
Maar het is een dapper volk. Er 
wordt gebeden en gewerkt. 
Mensen gaan op zoek naar 
oplossingen. Maar ook daar 

wordt meedenken en hulp op 
prijs gesteld. 
 
Onze kinderen en collega's 
hebben alles goed doorstaan. 
De zorgmoeders zijn op hun 
post gebleven en daar zijn we 
dankbaar voor. 
De kinderen zijn steeds goed 
verzorgd en zijn niks tekort 
gekomen. 
Toch wel met de nodige 
bezorgdheid wachten we de 
berichten van sociaal werk af. 
Zijn er kinderen die hun 
ouders verloren zijn en hoe 
kunnen we dan helpen? 
Pai Daniel houd ons goed op 
de hoogte en doet zijn best 
zoveel mogelijk vooruit te 
denken zodat er steeds 
genoeg voedsel is en goed 
schoon drinkwater. Zodat het 
werk door kan gaan en de 
collega's de moed niet 
verliezen. 
 
Ik doe een beroep op u 
allemaal. Help onze kinderen 
en hun families. Help ze om 
ook deze tegenslagen weer te 
boven te komen. 
Bid u mee om  liefde en zorg 
voor elkaar? En om kracht en 
wijsheid om door te gaan met 
de wederopbouw? 
 
Dank voor uw meeleven, dank 
voor uw gebeden. 
 
Veel liefs van de Abia 
kinderen en het Abia team. 
 
Janny 
 

  



 

  

Jezus zegt hierover: Let op dat 
jullie de gerechtigheid niet 
beoefend voor de ogen van de 
mensen, alleen om door hen 
gezien te worden…..ik verzeker 
jullie zij hebben hun loon al 
ontvangen. 
Met eigen woorden: Pas op dat 
jullie je goede daden niet 
uitstallen voor de mensen, alleen 
maar om aanzien te krijgen…...ik 
zeg je dat is dan het enige wat 
het hun oplevert. 
Het gaat niet om wat je geeft of 
hoeveel je geeft, maar om hoe je 
geeft. Wat is je drijfveer. Alleen 
maar om aanzien? Dat zijn de 
hypocrita, de huichelaars, de 
toneelspelers. Zij spreken uit een 
selectief medelijden. Als de 
rideau dichtvalt en de 
toneellichten doven, is hun rol 
gespeeld. De maskers gaan af en 
het goede doel kan als decorstuk 
in de opslag.   
Of wordt er gegeven uit een 
dankbaar hart voor zoveel 
zegeningen van God ontvangen 
en uit medelijden en ontferming 
voor de (verre) naasten? Niet 
zoekend naar meer eer en glorie 
voor zichzelf, maar voor de 
allerhoogste eer van God? 

Als de nood groot is, komen er 
ook grote acties. Op de tv komt 
dan een avondvullend 
programma waarin allerlei 
initiatieven en initiatiefnemers 
met naam en toenaam worden 
genoemd en geprezen.  
Wat dat betreft is het net als zien 
eten, doet eten: zien geven, doet 
geven. Prachtig toch! En wat een 
bedragen! Hopelijk komt er voor 
Mozambique,  Zimbabwe en 
Malawi die zo hard getroffen zijn 
door de orkaan Idai ook een actie 
die veel geld opbrengt. Waarmee 
dan veel mensen in nood 
geholpen kunnen worden. 
Toch heb ik altijd wat reserve bij 
dit soort acties. Vooral met in het 
achterhoofd de tekst uit Matteüs 
6: Maar als je aalmoezen geeft: 
laat dan je linkerhand niet weten 
wat je rechterhand doet. Vaak 
wordt er gegeven vanuit een 
spontaniteit. Daar is zeker niets 
mis mee. Wat dat betreft zou dat 
goed bij deze tekst kunnen 
passen. Maar er zijn ook nog wel 
wat gevers die het doen om hun 
naam genoemd te horen 
worden. Zo zijn er heel wat 
bedrijven die dit aangrijpen om 
meer goodwill of 
naamsbekendheid te krijgen.  

Laat uw linkerhand… (Matteüs 6:2-4) 
Het project Ruama kent veel 
giften. Soms zo maar ineens 
een flink bedrag. Maar veel 
meer de meer bescheiden 
bedragen die maandelijks 
worden overgemaakt, soms 
al vele Jaren lang. De namen 
van de gevers zijn ons veelal 
niet of nauwelijks bekend. 
Gevers in het verborgene. Zij 
laten hun linkerhand niet 
weten wat de rechterhand 
doet. Maar met elkaar 
brengen zij telkens weer een 
totaalbedrag op om 
dankbaar voor te zijn.   
Toch weten we wel precies 
wie het zijn: want dat bent u 
met z'n allen. Wij zijn als TFC 
dan ook heel dankbaar voor 
deze aalmoezen in het 
verborgene gegeven ten 
bate voor het kinderhuis met 
de prachtige naam: Abia, 
huis van de Vader. ….en jullie 
Vader die in het verborgene 
ziet, zal jullie ervoor belonen. 
 
Gods zegen. 
 
Namens TFC, 
Eliza Reinders 
 
 



 

 

 

Wilt u meer informatie? Neem 
dan contact met ons op. 

 
Secretaris TFC 

Gerald Koekoek 
0528-353380 

thuisfront@ruama.nl 
 

Wilt u een bijdrage leveren 
aan het project Ruama dan is 
dit mogelijk door uw gift over 
te maken op rekeningnummer 

IBAN NL49 ABNA 0496 8750 
00 t.n.v. Stichting Filadelfia 

Zending Buitenland Maarssen, 
o.v.v. Project Ruama. 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

www.ruama.nl 

  

Als thuisfront zijn we altijd op 
zoek naar nieuwe wegen om 
het babyhuis te financieren. 
Naast sponsoren en collectes 
zijn we op dit moment actief in 
verschillende supermarkten. 
In verschillende supermarkten 
in Emmen en Dedemsvaart 
zamelen we geld in door 
emballagebonnen. Hiervoor is 
een prachtige houten bus 
ontworpen waar de klant zijn of 
haar bon in kan deponeren. De 
bonnen leveren wij dan weer in 
bij de kassa en op deze manier 
zamelen we geld in voor Luabo.   
 
Wilt u de bus ook een keer bij 
de supermarkt in uw wijk 
hebben staan? Dan horen we 
het graag en nemen we contact 
op met de plaatselijke 
supermarkt.  

 

Geld inzamelen  

door de fles 

Soms komt hulp uit 
onverwachte hoek. Wij 
ontvingen het volgende 
berichtje uit Dedemsvaart:  
 
Hallo, ik ben Lois en ik ben 5 
jaar. Thuis zijn we al een 
poosje aan het sparen voor 
een babyhuis Ruama, in 
Mozambique. De rest van 
mijn gezin doet vaak klusjes, 
maar daar ben ik vaak nog te 
klein voor. Ik had zelf bedacht 
om mijn haar(vlecht) eraf te 
laten knippen en die aan zieke 
kinderen te geven zodat zij 
ook weer haar hebben. Nu 
heb ik samen met mijn mama 

Een kind in actie 
bedacht: wie wil mij 
hiervoor sponsoren? Dit 
kan voor maar één euro. 
Bij 50 euro knip ik mijn 
vlecht eraf en gaat het 
geld naar het  babyhuis. 
Doet u/doe jij mee? 
Liefs, Lois.  
 
Vlak voor Pasen kregen we 
een filmpje van Lois met 
prachtig korte haren en 
bleek dat ze maar liefst 

€603,83 had opgehaald! 

Wat een kanjer! 
 
Bedankt, lieve Lois! 


