
 

#1 mei 2015       www.ebbersinzuidafrika.nl    AIDSHope Centre Mamelodi  Toekomst voor kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 29 augustus 2015 word ik, Marieke Ebbers, 

door de Hervormde Gemeente Huizen 

uitgezonden naar Zuid-Afrika, waar ik ga werken 

in het AIDSHope Centre in Mamelodi (Pretoria), 

een project van OM. 

In dit nummer: 

- Volg mij 

- Voorbereidingen in volle gang! 

- AIDSHope Centre 

- Agenda  

- Dank- & gebedspunten 

 

Voorbereidingen in volle gang! 

De voorbereidingen voor mijn vertrek zijn in volle gang! Samen met de TFC wordt de website gevuld, is 

er een facebook-pagina opgestart en ik ga zelfs meedoen met Twitter...  

Er zit ook een hele papierwinkel vast aan het vertrek. Je bent verplicht om je uit te schrijven bij de 

gemeente, als je langer dan 8 maanden in het buitenland bent. En dat betekent dan weer dat de 

voorzieningen (verzekeringen etc.) in Nederland ook stoppen. 

Gelukkig weet OM daar ook veel vanaf, dus afgelopen week ben ik met Henk (TFC) naar OM geweest om 

dit te regelen.  

Volg mij! 

Om jullie op de hoogte te houden van alle 

voorbereidingen en al mijn ervaringen 

straks in het werkveld ben ik op 

verschillende manieren te volgen: 

        www.ebbersinzuidafrika.nl 

 facebook.com/EbbersInZA 

 @EbbersInZA     

Mijn nieuwsbrief iedere maand in uw 

mailbox? Aanmelden kan eenvoudig door 

een mail te sturen naar 

ebbersinzuidafrika@gmail.com .  
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Marieke is namens Operatie 

Mobilisatie uitgezonden naar Zuid-

Afrika. In Mamelodi, Pretoria, 

werkt zij voor het AIDSHope 

Centre.  

De uitzending van Marieke wordt 

mede mogelijk gemaakt door de 

Hervormde gemeente Huizen.  

U kunt Marieke steunen door 

een gift over te maken op IBAN: 

NL71RABO0329907417 t.n.v. 

Diaconie Hervormde Gemeente 

Huizen o.v.v. Uitzending Marieke 

Ebbers Zuid-Afrika. Uw giften zijn 

fiscaal aftrekbaar.  

 
 

Marieke Ebbers 
Oostkade 106 

1271 NG Huizen 
 
 
 

Websites 
www.ebbersinzuidafrika.nl 

www.om.org 
www.nl.om.org 

www.omsouthafrica.org 
 
 
 

Emailadressen 
Mail mij: 

marieke.ebbers@gmail.com 
 

Mail mijn thuisfrontcommissie 
Jan Pieter Wiesenekker is 
voorzitter en bereikbaar via 

ebbersinzuidafrika@gmail.com 
 
 
 
 

COLOFON 

Ook ben ik al een heel aantal 

weken bezig geweest met het 

visum. Voor een langdurige 

visum heb je namelijk allerhande 

verklaringen en papieren nodig. 

Net toen ik dacht alles afgerond 

te hebben, bleek ik zowaar te 

vroeg te zijn met indienen! 

Gelukkig heb ik vriendinnen die 

heus een dagje Den Haag willen 

combineren met een museum of 

lekker winkelen, dan is de reis 

toch niet voor niets! In juli 

maar weer verder.... 

Zo vliegen de weken voorbij. In 

de komende tijd zal ik ook op 

school het schooljaar afronden 

(en afscheid nemen), verder 

gaan met het opruimen van mijn 

AidsHope Centre 

In 2005 richtte OM Zuid-Afrika een ministerie op genaamd AidsHope. Op dat 

moment was naar ruwe schatting zo'n 20% van de bevolking besmet met HIV 

en waren er 1,5 miljoen aidswezen in het land. 

AidsHope werd opgericht met het doel om diegene die besmet en getroffen zijn 

door HIV/Aids toekomst te geven door hen bijvoorbeeld christelijk onderwijs 

te bieden en hen zo door te kunnen laten stromen naar een opleiding die 

vervolgens hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 

 

In 2009 opende Meetse a Bophelo (fontein van het leven) haar deuren. Een 

centrum waar één van de belangrijkste taken het bieden van naschoolse 

opvang aan kwetsbare kinderen is. Zo'n 30 kinderen komen elke dag na school 

naar dit centrum, krijgen dan een warme maaltijd (voor sommigen de enige 

maaltijd op een dag), horen een Bijbelverhaal en krijgen hulp bij hun huiswerk. 

Verder krijgen ze bijstand op medisch, sociaal en emotioneel vlak, aangezien 

vele kinderen een traumatische achtergrond hebben. 

Ook ik zal aan de gang gaan bij Meetse a Bophelo, waarbij de nadruk zal 

liggen op activiteiten op het gebied van onderwijs. 

 

Dank- & gebedspunten 

Bedankt voor uw betrokkenheid door 

gebed! 

- Bid voor de verkoop van mijn huis. 

- Bid voor de financiële steun die 

binnen moet gaan komen. 

- Bid voor de voorbereidingen voor de 

dienst van uitzending.  

- Bid voor het AidsHope Centre, voor 

de bezoekers en het werk van de 

vrijwilligers. 

 - Dank voor de positieve reacties en 

bevestiging die ik heb mogen 

ontvangen op de plannen voor mijn 

uitzending. 

- Dank voor de Hervormde Gemeente 

Huizen, familie en vrienden die 

allemaal om me heen staan en mij 

steunen. 

- Dank voor de thuisfrontcommissie 

die compleet is. 

- Dank voor alle voorbereidingen die 

zo spoedig verlopen. 

 Agenda  28/6 dienst van uitzending   17/8 Go-conference   29/8 vertrek 

   

huis en zullen we met de TFC verder gaan met het regelen van de zakelijke 

aspecten. Wordt vervolgd! 
 


