NIEUWSBRIEF 2e KWARTAAL 2015
Jesaja 49:15 (Het Boek)
“ Nooit! Kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon
houden? Ook al zou dat kunnen, dan zou Ik u nog niet vergeten.
Kijk maar, Ik heb uw naam in mijn handpalm gekerfd,..”

Menigmaal wordt aan ons gevraagd waar de biologische werkelijke ouder(s) van de
Siloam kinderen zijn, of zij ook wel eens op bezoek komen. Het onderwerp wordt
moeilijker als de kinderen er zelf op een gegeven moment (leeftijd) om gaan vragen.
Wij kunnen er alleen maar heel eerlijk over zijn, vaak is het niet (meer) mogelijk om bij
moeder te zijn, vanwege ziekte van moeder of het kind.
Ook is het vaak niet (meer) mogelijk omdat moeder geen inkomen of andere middelen
heeft om het (zieke) kind(eren) te verzorgen.
Daarom zijn wij dankbaar dat wij deze taak (inmiddels 25 jaar) kunnen overnemen.
Dat was/is onze roeping sinds 1989 toen wij als gezin besloten te gehoorzamen aan de
roepstem om Hem in deze taak te gaan dienen.
Jacobus 1:27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien
naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Wij zijn enorm dankbaar dat wij dit samen met u kunnen (blijven) doen, ondanks de soms
moeilijke omstandigheden en economische problemen. Sterk teruglopende giften en een
euro die voor ons enorm in waarde is gedaald, desondanks blijven wij positief.
PAASDAGEN WEER VOORBIJ
Voor de schoolgaande kinderen is de “paasvakantie” weer achter de rug en gaan zij en
wij de draad weer oppakken.
Dit brengt ons terug bij onze vorige nieuwsbrief waarin wij u verzochten mee te helpen
voor leer middelen om kinderen “thuis” les te gaan geven.
Wij hebben positief bericht gekregen, binnenkort zal “electronische” hulp middelen
(software) naar ons toe gestuurd worden, we houden u op de hoogte.
Jammer genoeg is het niet altijd mogelijk, dat kinderen met hun ziekte ge-accepteerd
worden op de scholen en daarom zoeken wij een oplossing.

MEDE DIENAREN OP CURAÇAO IN ZIJN DIENST
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In onze vorige nieuwsbrief vermelden wij u dat Samuel Rave in Nederland was voor een
zware hart operatie. Inmiddels is deze met succes gedaan, maar moet hij nog enige tijd in
Nederland blijven om voldoende te herstellen en aan te sterken voor hij kan terugvliegen
naar Curaçao. Zijn vrouw Galina en de kinderen zijn reeds terug op Siloam.

SAMUEL EN GALINA RAVE

SILOAMKIDS

ELBERT SCHOUTEN OVERLEDEN
Helaas hebben wij minder leuk bericht aangaande Elbert Schouten die ook een spoed hart
operatie in Colombia heeft ondergaan weliswaar was die goed verlopen. Helaas is hij
daarna vrij plotseling overleden, en zal komende week op Curaçao begraven worden.
Voor zijn vrouw Corrie en hun kinderen is dit natuurlijk een enorme klap vragen ook uw
gebed voor hun.

Laatste ontwikkelingen op Curaçao
Economisch gaat het nog steeds niet goed, ondanks mooie woorden van de overheid die
zegt dat het beter gaat, neemt zowel de armoede en criminaliteit steeds verder toe.
Bedrijven, het lokale ziekenhuis zijn in ernstige financiële problemen, net zoals
particuliere klinieken en diverse instellingen.
Drie apotheken zijn gesloten en de medicijn voorziening is moeilijker geworden.
Doktoren en apotheken proberen zo goed mogelijk hun best te doen.
Veel gehoorde klacht is, dat de overheid slecht van betalen is, waardoor de ziektekosten
vergoedingen, leveranciers en apothekers niet (meer) leveren in afwachting van de
openstaande schulden of alleen nog bij contante betaling.
Arme en onverzekerde mensen zoeken hun toevlucht bij illegaal geïmporteerde
medicijnen, die veelal over datum zijn, met alle gevaren en risico’s van dien.
Foto collectie van Siloam kinderen anno 2015

M. helpt ons als een echte “huisschilder” de slaapkamers te verven.

LEUK HÈ

“KLEINE KINDEREN” WORDEN GROOT !
BEZOEKERS MET EEN “ECHTE” RACE AUTO

We zijn heel dankbaar voor de donaties en giften die voor de kinderen gegeven worden.
Niet alleen voor de kinderen van Siloam is dit een geweldige Zegen, maar ook de
kinderen in nood van de omringende wijken.
Zonder uw hulp in de afgelopen (25) jaren konden wij dit absoluut niet doen.
Hier zijn wij u enorm dankbaar voor, en samen met u blijven wij zoveel mogelijk
helpen met heel veel inzet en liefde…
Wij wensen u namens alle kinderen, medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers, Gods
Onmisbare Rijke Zegen toe.
Br. HERMAN

