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“Geef de hongerigen te eten! Help mensen 
die in moeilijkheden zitten! Dan zal uw licht 
vanuit de duisternis schijnen en de duisternis 
om u heen zal zo helder worden als het licht 
overdag.” – Jes. 58:10 (Het Boek) 
 
De opdracht die aan het begin van dit 
Bijbelvers aan ons wordt gegeven houdt een 
mooie belofte in, namelijk dat ons licht zal 
schijnen in de duisternis. De omstandigheden 
van de mensen in Oupad zijn meestal duister 
te noemen: weinig eten, slechte huizen, 
dikwijls geen werk (dus geen inkomen). De 
kleine kinderen lopen op straat zonder dat er 
naar hen omgezien wordt. Menselijk gezien 
hebben ze geen toekomst. God ziet echter 
naar hen om, en wil ons gebruiken om geloof, 
hoop en liefde in hun levens te brengen.  
 
De maaltijden en de e-pap (ontbijt voor  de 
kleine kinderen) die we drie keer per week in 
het gebouw verstrekken zijn voor veel mensen 
een uitkomst of een welkome aanvulling op 
het weinige wat ze hebben. Hiernaast wordt 
het verstrekken van gratis kleding erg 
gewaardeerd.  
 

 
 Uitzoeken van gratis 2e hands kleding 
 

Het was leuk om met Felisha nieuwe kleding te 
gaan kopen, die door Immanuel Ministries 
betaald werd. Felisha is uitgekozen om met 
Youth for Christ voor een half jaar naar Canada 
te gaan. Ze had weinig kleding om mee te 
nemen. We namen haar mee uit winkelen in 
Knysna. Ze was erg ontroerd en dankbaar door 
alles wat ze kreeg, en stond zelfs met tranen in 
haar ogen in een winkel.  
Heerlijk om haar zo gelukkig te mogen zien.   
 

 
 Felisha met haar nieuwe kleding 
 
In juni zijn we begonnen met computerlessen, 
die Yvette en Dick geven aan mensen uit de 
wijk, en die hier anders geen mogelijkheid 
voor zouden hebben.  Veel mensen hebben 
aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.  
 
Medio juli is er een poging geweest tot inbraak 
in het computerlokaal. Twee van de drie 
mannen zijn herkend door de oude 
buurvrouw, die hen hoorde en hen stoorde in 
hun poging. De Heer heeft zo het gebouw 
hiervoor beschermd! 

 



 
 Computerles 
 

 
 Leonard en Marco 
 
We geven les op vier oude computers en het 
was een verrassing voor ons toen we van 
Victory 4 All zes extra computers kregen. 
Leonard Levering en Marco Schravesande 
kwamen deze vanuit Jeffrey’s Bay bij ons 
brengen.  
 

 
 Vier van de zes geschonken computers 

 
 Victory 4 All bedankt! 
 
Op het project kregen we hulp uit Nederland 
van Ellen de Jong uit Zwolle. Ze was hier vier 
weken, en het was een goede tijd met haar.  
 
Ook hebben we in ons huisje bezoek gehad 
vanuit de EGHW in Nederland. Allereerst van 
Leonard Levering en Marco Schravesande, die 
zelfs 1 nachtje bleven slapen bij ons. 
Daarnaast werden we verrast door een bezoek 
van Cees en Tineke van der Marel.  
 

 
 Cees en Tineke van der Marel   
 
  



  
 E-pap, met Ellen de Jong (2e van links)  
 
 
- We zijn dankbaar voor: 
* uw gebeden en financiële ondersteuning 
* de gemeente (The Rock) waar we ons bij 
aangesloten hebben in Knysna. 
* de hulp van Ellen de Jong  
 
- We vragen uw gebed voor: 
* medewerkers die komen helpen het gebouw 
schoon te houden. Dit blijft een voortdurend 
probleem!  
* bescherming, met name als we de mensen in 
de wijk gaan bezoeken.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dick en Rita Lagerwerf  
dicklagerwerf@gmail.com  
www.immanuelministries.nl  
U kunt ons ook volgen via Facebook. 
 
Ons postadres in Zuid-Afrika is: 
D. Lagerwerf 
Suite No. 95 
Private Bag X 013 
Knysna 6570 
South Africa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Financiële steun  
 
Mocht u ons financieel willen ondersteunen, 
dan kunt u ons steunen door uw bijdrage over 
te maken op bankrekeningnummer 
48.63.80.335 t.n.v. Stichting Nederlandse 
Gemeenschap voor Wereldevangelisatie,  
Postbus 18,  7350 AA Hoenderloo,  
onder vermelding van Dick en Rita Lagerwerf.   
Dit laatste moet wel duidelijk vermeld worden, 
want anders weten ze niet waar het naar toe 
moet, en dan krijgen we uw gift misschien 
niet.  
Bovengenoemde stichting heeft het 
zogenaamde Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) certificaat welke van belang is 
voor de aftrek in de aangifte van de inkomsten 
belasting en de vennootschapsbelasting.  
Indien u geen gebruik wilt maken van de 
belastingaftrek voor uw giften, dan kunt u uw 
gift  ook overmaken op bankrekening 
2943915, t.n.v. D. Lagerwerf onder vermelding 
van “Gift”   
 
 

  
 Het klaarzetten van de tafels en stoelen 

voor ca. 150 kinderen die 3x per week om 
3 uur ‘s middags een warme maaltijd 
krijgen aangeboden. 
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