Lieve familie en vrienden
Dit is de eerste officiële update van 2016. Het was een
drukke start van het jaar met nu al allerlei ups en downs.
Maar hierdoor komt er wel een steeds beter programma!
Ik zal jullie wat vertellen over ons CMN programma en over
de vooruitgang die we geboekt hebben sinds vorig jaar.
CMN (Church Missions Network)
Ik zal voor degenen, die ons net op onze reis vergezellen
en voor het eerst een update lezen, eerst even iets
vertellen over wat CMN doet.
De eerste focus van CMN is om het evangelie te
verspreiden onder de mensen in Afrika. Het evangelie
houdt in de mensen vertellen over Jezus en over vergeving
van onze zonden. CMN traint voorgangers tijdens een
tweejarige opleiding. Deze voorgangers gaan kerken
beginnen in gebieden waar CMN in de zomer mobiele
medische klinieken heeft. De medische klinieken zijn een
manier om mensen te helpen met hun lichamelijke
problemen en om tegelijkertijd Jezus te introduceren.
De kerken die gebouwd zijn, staan in landelijk gebied waar
veel armoede heerst. Om op korte termijn te helpen, heeft
CMN een programma dat K4K heet (Kare 4 Kids). Dit is een
voedsel programma voor de weeskinderen in het gebied
rondom de kerk. ‘En wat op lange termijn’, zul je vragen.
Nou, dat is waar DTD (Dare To Dream) in beeld komt.

DTD gaat alle voorgangers (meer dan 250) die met CMN
werken, training geven. Degenen die zich kwalificeren,
zullen een micro-lening krijgen en een intensieve coaching
om hun bedrijf te verbeteren.

Van links naar rechts: Keith, CMN’s plaatselijke zendeling;
ondergetekende; Tom, manager van K4K en tevens
voorganger
Business trainingen
Vorig jaar zijn we gestart met de eerst tien voorgangers uit
het gebied rondom Kisumu. De reactie van de voorgangers
op de training was geweldig en gaf ons de bevestiging om
door te gaan en uit te breiden. Dit jaar willen we ons
uitstrekken naar vier gebieden. Deze gebieden liggen
verspreid aan de westelijke kant van Kenia. We zullen op
elke locatie één training per jaar geven met tien
voorgangers in elke klas. We willen ons hiertoe beperken,
omdat we het anders niet op de juiste manier kunnen
begeleiden.

Een van de kerken die CMN heeft helpen bouwen
DTD & CMN
Nu wat achtergrondinformatie over waarom CMN en Dare
To Dream zijn gaan samenwerken. Al een aantal jaar wilde
de directeur van CMN de voorgangers in de omgeving
helpen. Maar alleen geld geven zou niet gaan werken. Ze
hadden een training nodig en micro-leningen om enige
kans van slagen te hebben. Alleen had CMN niet de juiste
persoon hiervoor, dus ta-da.. daar kwam DTD om de hoek
kijken.

Leningen
Dit jaar zijn we begonnen met het uitgeven van microleningen aan zes voorgangers. Het is geweldig om te zien
hoeveel vooruitgang zij boeken, en een eer om deel te
mogen uitmaken van dit hele proces.
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Wij verwachten ongeveer 10 tot 15 leningen te zullen uitgeven aan voorgangers in 2016.
We vinden het fijn om, als we een lening hebben uitgegeven, de mensen op regelmatige basis te bezoeken. Wanneer ik ze
bezoek kan ik ze bemoedigen, met hen en hun familie bidden, maar ze ook uitdagen en adviseren.
Zoals tijdens ons laatste bezoek aan een voorganger
die groente verbouwt en verkoopt. We praatten over
het oogst seizoen, netwerken met andere boeren en
met klanten. Ik gaf hem de suggestie om zijn klanten
een gratis tas met een ander soort groente te gaan
geven. Daarnaast ik daagde hem uit om te zien hoe
zijn klanten hierop zouden reageren. Hij vond het een
geweldig idee, dus als ik hem volgende keer bezoek,
zal hij me hierover vertellen.

Rechts: een van de bedrijven van een voorganger, met
hulp van een lening; een combinatie van eenden en
kippen houden.

Extra werk
Omdat het programma blijft groeien, kijken we uit naar een Keniaans staflid om mij te assisteren bij het project. Maar we
zouden ook heel fijn vinden als een Westerling / zendeling ons wil komen helpen. Iemand met overzeese ervaring, die van
gemeenschapsontwikkeling houdt. Een christen, die bereid is om een verbintenis voor langere tijd aan te gaan.
Als dit iets voor jou is of als jij zo iemand weet, neem dan alsjeblieft contact met mij op per email:
projectdaretodream@me.com
Het is niet altijd gemakkelijk om in een ander land
te wonen. Je hebt ups en downs, strijd en
overwinningen. Het werk dat we doen is niet
makkelijk en vooral niet in het buitenland. Naast
financiële ondersteuning hebben we ook veel
morele steun nodig. In maart hadden we iets op
facebook gepost en de respons die we van jullie
kregen was ongelofelijk.
Heel erg bedankt voor jullie ondersteuning, het
betekent zoveel meer dan jullie ooit kunnen
bevatten.
Liefs en zegen,
Bob de Groot
Dare To Dream
Dit soort schatjes wil je toch gewoon helpen; ‘waar kan ik me inschrijven?’
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