Julianadorp, januari 2019
Lieve familie en vrienden,
Een hartelijke groet uit Julianadorp. Zoals velen van jullie weten staan onze koffers klaar voor
vertrek. Vanaf 2009 mogen we elk jaar (behalve het jaar met Ebola) terug naar Liberia. Samen met
de lokale mensen de zendingspost van Rivercess weer opbouwen die zo verwoest was.

We mogen weer van allerlei dingen meenemen voor onze vrienden in Liberia. Speciaal voor de
kliniek hebben we voornamelijk babykleertjes voor de pasgeborenen. Van allerlei kanten is de
kleding gebracht en straks krijgen de baby’s het aan. Heel hartelijk dank!!! Veel mensen helpen om
omslagdoeken, babyvestjes, mutsjes e.d. te maken. Op deze manier helpen veel mensen ons ook.
Anderen voorzien ons van verbandmiddelen, ook te gebruiken in de kliniek.
We zien er naar uit onze vrienden weer te ontmoeten en te mogen meehelpen met het opbouwen
van de missiepost Rivercess. Hoe zal het gaan op de post? Wie mogen we weer ontmoeten? En
helaas, wie zullen we gaan missen??? We zien er ook naar uit weer contact te hebben met Sam.
Loopt hij nu zonder pijn? Hoe gaat het met hem? We hebben wel contact met Sam, maar “face to
face” praat toch makkelijker. Waar kunnen we helpen?
Maar het is eigenlijk altijd een verassing wat we gaan doen. Natuurlijk hebben we een plan voor de
grote lijn en sommige dingen zijn duidelijk, maar van allerlei zaken gebeuren daar omheen. Jacob
gaat de pastors trainen voor de “Jethro foundation”. Er is een speciaal programma ontwikkeld waarin
algemene christelijke basisprincipes worden behandeld. Die zijn te gebruiken voor iedere kerk en
voor elke cultuur. Abraham Kollie, al jaren onze vriend, zal daarbij ook assisteren omdat het soms
belangrijk kan zijn dingen aan te vullen voor hun specifieke situatie.
Een week training in Rivercess en een week op de zendingspost Gaypeter. De data staan gepland,
vanaf 11 februari in Rivercess en vanaf 25 februari in Gaypeter. Het is erg mooi dat deze
ontwikkeling gekomen is, ook omdat het belangrijk is dat de kerk opgebouwd wordt. Heel veel
pastors die onder primitieve omstandigheden werken in plaatselijke kerken in de dorpen in het
binnenland, hebben ondersteuning nodig. Zij hebben vaak weinig opleiding genoten en door de
training vanuit Jethro foundation krijgen zij meer onderwijs. Het geleerde kunnen zij dan weer
overdragen in de plaatselijke kerk. In de week van training worden de pastors extra verwend doordat
zij goed en voldoende eten krijgen. Ook hun reiskosten worden betaald. Het doel is dat zoveel
mogelijk mensen in de gelegenheid zijn deel te nemen aan de training. Onderwijs is de toekomst van
de kerk!

Naast wat administratief werk voor de Jethro foundation wil ik (Marjolein) helpen in de kliniek en ik
denk regelmatig te mogen helpen assisteren bij bevallingen.
Via stichting “KOOK” hebben we een bedrag mogen ontvangen voor betere elektriciteit in de kliniek.
Dat is nodig omdat er een start is gemaakt voor het realiseren van een laboratorium. Om bepaalde
apparatuur te kunnen gebruiken is elektriciteit nodig. Er is een plan gemaakt voor een solar-systeem
voor de hele kliniek, inclusief het nieuwe laboratorium. Er is intussen een iemand gekomen die een
eigen laborant gaat opleiden en er zal een start gemaakt worden met kleine onderzoeken. Dat is
natuurlijk erg prettig om een juiste diagnose te kunnen stellen en daardoor gerichtere medicijnen te
kunnen geven. Stap voor stap gaan we verder.
En hoe gaat het op de school? Drie nieuwe lokalen zijn erbij gekomen. Hoe zal het eruit zien?
Hoeveel kinderen kunnen nu naar school? Zijn er meer leraren nodig? We gaan er naar kijken.
We proberen nauwkeurig verslag te doen en samen met de bewoners van de missiepost onder
leiding van Ben, zullen we nieuwe plannen gaan maken. Voor de school zeker, want naast de kerk
en medische zorg is scholing ook erg belangrijk. Onderwijs is de toekomst voor een land!
We denken nog niet klaar te zijn met ons werk in Liberia, maar wanneer is een werk klaar? In ons
doel hebben we gezegd dat binnen 10 tot 15 jaar -en dat zou betekenen in 2025- deze missiepost
zelfstandig kan werken en dat is nu nog niet het geval. Dit jaar gaan we in ieder geval terug voor een
periode van 6 weken. We gaan onderzoeken wat nodig is om uiteindelijk tot ons doel te komen.
Het is dan wel belangrijk om met eigen ogen te zien hoe de situatie werkelijk is. In de tijd dat wij niet
aanwezig zijn gaat het werk altijd door en Ben, de directeur van de missiepost Rivercess, doet erg
zijn best om de missiepost te leiden. Maar ondersteuning blijft nog nodig.
We werken met een partner in Liberia,” Stepping Stone Liberia” en zij hebben ook nieuwe
ontwikkelingen op de missiepost. Er is een kippenfarm gekomen en ook daar gaan we kijken. We
houden jullie ook hiervan op de hoogte.
Zoals jullie merken is onze tijd gevuld en doen we wat mogelijk is. Misschien zijn het heus niet
allemaal belangrijke dingen die we naast onze plannen doen, maar we weten wel dat het belangrijk
is dat we IETS doen, contacten leggen, mensen bezoeken, luisteren naar mensen en hun verhaal
horen….Dat kan in Liberia, maar dat kan ook hier in Nederland.
Lieve vrienden, het ga jullie goed en we zijn dankbaar dat jullie belangstelling hebben en mee helpen
voor het werk dat wij in Liberia mogen doen.
Met warme groeten,
Jacob en Marjolein Kiefte.
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