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Lieve vrienden en familie,
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht
op mijn pad. Psalm 119:105
Pas maakte ik kennis met de man op de foto hier
onder. Hij had een maand daarvoor de Here
Jezus leren kennen. Sindsdien las hij van de
vroege ochtend tot de late avond hardop uit de
bijbel om zijn honger om God beter te leren
kennen te stillen. Hij had nauwelijks tijd om een
praatje te maken, want hij ‘zat er helemaal in.’

Iemand vertelde: De jongen op de foto hieronder
was op zoek was naar de levende God. Ze gaven
hem een klein boekje met uitleg van het
evangelie. Hij klom in de boom en ging het gelijk
van a tot z lezen.

Het maakte me er weer van bewust dat wij zo
bevoorrecht zijn dat we een bijbel hebben en dat
God zich openbaart, tot ons spreekt, ons de weg
wijst en Zijn plannen voorlegt door Zijn Woord.
Het is een boek vol kostbare openbaringen en
bemoedigingen.
Nieuwe ontwikkelingen in Nepal
In de afgelopen maanden zijn fundamentele
Hindoes behoorlijk fanatiek geworden. Tijdens de
verkiezingen was de Europese Gemeenschap in
Nepal om te observeren of alles eerlijk ging. Een
maand geleden kwam het rapport uit. Het
adviseerde de overheid om een evenredig aantal
vertegenwoordigers uit elke stam en kaste, hoog
en laag aan te stellen.
Er was ook een
opmerking gemaakt over godsdienstvrijheid. De
minister-president was behoorlijk boos over dit
advies en nam het niet in dank aan. Men zegt dat
westersen hun cultuur en traditionele politiek
willen veranderen. Nu komen er steeds meer
regels en beperkingen voor buitenlanders. De
regels voor niet overheid en geen winstmakende
NGO’s en INGO’s zijn veel strenger geworden.
Zelfs brieven naar donoren moeten goedgekeurd
worden door de overheid voor verzending. De
Hindoefundamentalisten wachten op het moment
dat de nieuwe grondwet in augustus in werking
treedt.
Van lepra patiënt tot ‘sociaal werker’
Via de GZB werd ik gevraagd om in februari een
team van de EO te helpen dat documentaires
kwam maken. Ik hielp als tolk tijdens de
gesprekken en het maken van het verhaal. Het
was heel mooi om diepe gesprekken te hebben
met Sita, een ex-lepra patiënt. Toen ze 17 was
brandde ze haar handen vaak tijdens het koken,
maar ze voelde dat niet. Ze had al snel handen
vol zweren. Haar vriendinnen zeiden op een dag,
‘wat stink je toch’. Ze vond dat heel erg en trok
zich terug in een schuurtje bij de koeien. Na drie
maanden was ze zo bang, eenzaam en verdrietig
dat ze aan haar moeder vroeg om haar mee te
nemen naar een dokter. Na een zoektocht
kwamen ze bij Green Pastures terecht, een
ziekenhuis in Pokhara voor voornamelijk
leprapatiënten. Daar werd ze behandeld. Haar
man ging weg en liet haar alleen achter met de
zorg voor drie kinderen. Alleen haar handen laten
nog tekenen van de ziekte zien.

Sita en haar kinderen zijn dankbaar dat zij nu elke
ochtend met de mensen op de zalen kan bidden
en hen kan counselen. Velen verliezen alle moed
als ze horen dat ze lepra hebben. Maar
tegenwoordig is er goede kans op genezing. Je
kunt zien dat Sita hen begrijpt en hen moed weet
in te praten.
Sindhupalchok
We zijn ook naar Sindhupalchok geweest, een
gebied dat zwaar is getroffen door de aardbeving
(2015). Ik was diep geraakt door het verhaal van
Gita die een 18-jarige gehandicapte zoon is
verloren toen hun huis instortte. Ze heeft nog een
zoon. Die was in Kathmandu op dat moment. Ze
hoorde pas 5 dagen later dat hij in leven was.
Verder heeft ze een dochter van 16 die
verstandelijk beperkt is. Zij heeft 24 uur per dag
zorg nodig. Gita vertelde hoe haar dochter kwijt
was. Uiteindelijk vonden ze haar onder het puin.
Ze worden geholpen door een ‘self-help’
organisatie.
Verassing
Het was een verassing te ontdekken dat mijn neef
een van de twee EO-mannen was. Mijn broer
Daan, zijn vader, kwam aan het eind van de
filmperiode ook een week. Heerlijk genoten met
elkaar!

Nieuwe ontwikkelingen in ECEC
De Nepal Open University (NOU) benaderde
Pitambar, de ECEC manager om te vragen of ze
samen kunnen werken met ECEC en wat
buitenlandse universiteiten aan het verbeteren
van het basisonderwijs. Wij zijn al meer dan een
jaar in gesprek met de Driestar (samen met
Woord & Daad) en de Noorse NLA Universiteit
om samen een vierjarige opleiding voor leraren
op te zetten en daarvoor moet je samen werken
met een Nepalese universiteit.
In de eerste
week van april ontvingen we drie afgevaardigden
van de Driestar en drie van NLA. Het was een
intensieve week met veel besprekingen. Het
resulteerde in het tekenen van een gezamenlijk
contract.

Conferentie
In diezelfde week hielden we een school
leiderschap conferentie onder andere om dit
project bekendheid te geven. Meer dan 150
schoolleiders kwamen. Het was heel bijzonder
om dit project gezamenlijk in te luiden.
Dank- gebedspunten:
• Bid dat de gelovigen geworteld blijven in
Christus en sterk zullen zijn.
• Dank voor de ontwikkelingen bij ECEC en bid
dat wij wijsheid mogen hebben in de
uitwerking van de plannen.
• Bid voor het zondagsschool werk. Er is nieuw
personeel nodig om alle trainingen te kunnen
geven.
Hartelijk dank voor jullie belangstelling en
support. Moge de opgestane Heer en Heiland
jullie vullen met Zijn Geest en zegenen met Zijn
vrede en rust.
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