
Nieuwsbrief najaar 2020. 

 

Beste lezers, 

 

Hier een update vanuit Joshua Project Nederland. 

De beide locaties van het Joshua project in Zuid Afrika zijn nog gesloten in verband 

met het Corona virus. Dit duurt in elk geval nog tot half november, eventueel komt 

er een verlenging van de lockdown dan zal ook het Joshua Project gesloten blijven. 

Er is wel contact met de kinderen en ouders , er worden 2 x per week 

voedselpakketten uitgedeeld door een team social workers. Zij onderhouden het 

contact met ouders en kinderen. Dit is belangrijk werk omdat de kinderen na de 

lockdown hierdoor snel weer gebruik zullen maken van het Joshua Project. 

 

In Jeffrey’s Bay is inmiddels het hek geplaatst dat betaald is door middel van een 

collecte. De gemeente heeft eindelijk toestemming gegeven voor het plaatsen van 

het hek  (op gemeente grond). 

  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

In Humansdorp zijn containers geplaatst die aangeschaft zijn na een gift van EO 

Metterdaad. De eerste container wordt ingericht als klaslokaal en de tweede 

container als douche en wasgelegenheid. 

De containers staan er inmiddels, de inrichting moet nog geregeld worden. 

Hiervoor zijn nog financiën nodig, we willen graag sponsorgelden hiervoor 

inzetten. 

In Humansdorp is het de wens om naast lezen, schrijven en rekenen de 

kinderen/jongeren op te leiden voor een beroep. Het gaat dan om bijvoorbeeld: 

houtbewerking, kapper of het onderhouden van een groentetuin. Dit wordt 

uitgewerkt in een visieplan door Jenny Virginia (Nederlandse zendingswerker op 

het project).  

Zij is momenteel op Curaçao, op bezoek bij haar moeder, in verband met de 

tijdelijke sluiting van het project. Zodra het mogelijk is gaat ze  na het verlengen 

van haar visum terug naar Humansdorp om daar haar werk weer op te pakken.  

Voor meer informatie, kijk op onze website : www.joshuaproject.nl 

Wilt u ook sponsor worden ?  Overweeg dan een maandelijkse overboeking te doen 

op ons rekeningnummer:                       :  

NL10 ABNA 0863991408,  t.n.v. stichting Joshua Project Nederland.  

 

met vriendelijke groeten, 

namens Joshua Project Nederland. 

 

Henriët van de Wint. 
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