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‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon

Lieve allemaal,

baren, en men zal hem de naam
Immanuël geven’, wat betekent ‘God
met ons’.

Het vieren van het Kerstfeest en Oud en
Nieuw bij meer dan 30 graden Celsius
gaat nooit helemaal wennen. Om het
feestgevoel toch een beetje te hebben, is
ook dit jaar de kerstboom weer
opgetuigd en staat deze gezellig te
branden in de woonkamer.

Matteüs 1:23

2015 is bijna voorbij en wij willen onze
dank uitspreken aan diegene die voor
ons gebeden hebben of ons financieel
hebben ondersteund. Heel erg bedankt
allemaal en wij wensen jullie allemaal
fijne en gezellige Kerstdagen toe en een
gezegend nieuwjaar!

HoverAid
Het is een moeilijk jaar geweest voor HoverAid. Door onvoldoende
inkomsten was het noodzakelijk personeel te ontslaan. Toch konden alle
geplande projecten volbracht worden wat alleen mogelijk was door de
geweldige inzet van het overgebleven team.
De gezondheidspost die we gebouwd hebben, is overhandigd aan SALFA;
een lokale medische organisatie. Dit is een stap in de goede richting voor
Beroroha om permanent betere medische zorg te hebben.
Ook zijn de medische missies allemaal afgerond. In totaal waren er 15
missies waarbij duizenden mensen behandeld konden worden.
In de laatste weken heeft HoverAid ook nog wat extra tegenslagen gehad.
Een van de auto's heeft een serieus ongeluk gehad. Gelukkig waren er geen
gewonden en was het ook niet de schuld van onze chauffeur. Maar financieel
is het erg vervelend omdat verzekeringsmaatschappijen maar gedeeltelijk
schades vergoeden of bijna helemaal niets uitkeren. Daarnaast is de motor
van een andere auto oververhit geweest en staat ook deze auto in de garage
voor een revisie van de motor. Het is duidelijk dat al het personeel een
welverdiende rust heft verdiend en HoverAid is zoals gewoonlijk dan ook
gesloten tot begin januari.

Het sinterklaasfeest op het
consulaat was ook dit jaar weer
erg leuk en gezellig!
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Helaas hebben we afscheid moeten nemen van
onze Braziliaanse vrienden die voorgoed uit
Madagaskar zijn vertrokken. Als afscheid zijn
wij met elkaar een nachtje naar het regenwoud
geweest.
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Adresgegevens in
Madagaskar:
HoverAid Madagascar
BP 99 Ivato Aeroport
105 Antananarivo,
Madagascar

De laatste schooldag van dit jaar is
gevierd als een internationale dag.
Iedere
klas
moest
een
land
presenteren. Er waren kraampjes
waar het land werd afgebeeld en
waar
voedsel
uit
dat
land
verkrijgbaar was. Alle kinderen en
leerkrachten hadden kleding aan wat
in dat specifieke land gedragen
wordt. Sam zijn klas presenteerde
Nigeria
en
Esther
haar
klas
Madagaskar. Dit feest was anders
dan andere jaren en Sam en Esther
zullen het niet gauw vergeten. Het
was fantastisch.

Telefoon:
Jantine
00261 33 144 68 70 /Peter
00261 33 028 04 23
E-Mail:
van.buuren@freeler.nl

Het kerstfeest
op school.

Contactpersoon Nederland:
Jenny den Hollander
V.d. Duynlaan 17
2761 VR Zevenhuizen
0180 – 631104
denhollander17@gmail.com

Giften (belastingaftrekbaar)
kunt u overmaken naar:
Stichting HoverAid Nederland
te Zevenhuizen
IBAN NL67 RABO 0371 3311 45
o.v.v. “Ontwikkelingswerk
Madagaskar”

Mobile Hilfe Madagascar (MHM)
De afgelopen maanden vinden er veel
bevallingen plaats in de gezondheidspost
van MHM. Het woord verspreid zich snel
dat het fijn is om bij MHM te bevallen.
Tanja haar manier van een bevalling
begeleiden is totaal anders dan vrouwen in
Madagaskar gewend zijn en wordt als een
verademing ervaren. Tanja probeert haar
kennis en ervaring over te dragen aan
Malagasy verloskundigen zodat bevallingen
steeds veiliger en prettiger worden in
Madagaskar.

Voor internationale banktransfers:
BIC RABONL2U

Contactpersonen TFC:
Als u regelmatig voor ons
wilt bidden, stuur dan een
mailtje naar Richard &
Nicole van Gent

richardennicolevgent@gmail.com

Zij zullen u op de hoogte
houden van onze
gebedspunten.

.

Tanja na een bevalling in de
gezondheidspost van MHM
Dankpunten:

Dat MHM zoveel kan betekenen voor moeder en kind;

Dat HoverAid het geplande programma heeft kunnen uitvoeren ondanks het te kort aan staf;

Dat ook dit jaar weer alle medewerkers beschermd zijn.

Gebedspunten:

Dat er geld mag binnenkomen om het werk van HoverAid voort te zetten;

Dat we als gezin kunnen uitrusten gedurende de kerstvakantie.

