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Lieve kindervrienden,dankzij Gods voorziening en genade gaat de truck regelmatig op weg met het
mooiste nieuws en worden kinderwerkers onderwezen en tientallen clubs versterkt. Onze
liefdevolle Vader doet een prachtig werk in Suriname!
GOSPELTRUCK In de achter ons liggende periode was ons
team actief op de Tamengabasisschool, de volksbuurt
Abrabroki en in het district Wanica. Steeds vaker nodigen
kerken en gemeenten ons uit om de buitenkerkelijke
kinderen uit hun wijk te bereiken. In Wanica kwamen
meer dan 300 kids af op de outreach, georgansieerd door
een plaatselijke baptistengemeente. Wij werden
halverwege de outreach overvallendoor een hevige
regenbui.God verhoorde onze gebeden en de bui was
opeens voorbij. Ongeveer 200 kids besloten die dag om
Jezus te volgen! Het is altijd weer opvallend hoe open en
dankbaar kinderen zijn voor het evangelie.
CONFERENTIEBegin februari bezocht Gloria de conferentie “Rondom het kind” in Nederland. Wat
een ervaring! Tot in de puntjes keurig georganiseerd. Het waren inspirerende dagen vol workshops,
goede sprekers, fijne ontmoetigen en vruchtbare gesprekken. Als stichting werken we ernaartoe
om een dergelijk event in Suriname neer te zetten. Verhalenverteller en schrijver, Bob Hartman, is
bereid om eens naar Suriname te komen voor een serie workshops. Ook Maria Geeve, Rob
Hondsmerk, Jet Lucasse en andere ervaren toonaangevende kinderwerkers zijn daartoe bereid.
Doelgroep wordt dan niet alleen de kinderwerkers, maar ook opvoeders, kerkleiders en
leerkrachten.
TRAININGENDe kinderwerkerstraining is afgerond. We sloten samen af met een supergezellige
avond met veel gelach, en heleboel lekker eten. Het WML-team is deze maand druk in de weer met
de voorbereidingen voor de paasworkshop op zaterdag 29 maart. Pasen is eigenlijk het belangrijkste
feest op de christelijke jaarkalender. Maar in de praktijk is dat niet altijd te merken. Tijdens de
workshop hopen we minstens 40 kinderwerkers te inspireren om te gaan voor een goed voorbereid,
onvergetelijk en effectief paasfeest. Het wordt een hele dag gevuld met allerlei ideeën voor pasen,
maar ook een inleiding over het omgaan met “bijzondere kinderen”. U weet wel het soort dat je af
en toe liever achter het behang zou willen plakken. In Suriname hebben we geen behang. Maar er
zijn andere methoden in zwang. Afgelopen zaterdag moest ik ( Gloria) nog een kinderwerker die
met een stevige boomtak dreigend op een paar kids afging, ontwapenen. Dreigen met slaan gebeurt
nog in te veel kinderclubs. Toegegeven, de werkers hebben het niet gemakkelijk. Sommige
Surinaamse jongetjes schijnen extra veel testosteron te hebben. Vechten, liegen, stelen is hun
manier van overleven. Symptomen van ADHD en ADD komen heel vaak voor. Kinderen vechten om
aandacht. Omgaan met deze groep is niet gemakkelijk, terwijl zij juist degenen zijn die extra liefde

en begeleiding nodig hebben. We hopen tijdens de paasworkshop kinderwerkers
hierin wat handvatten te mogen geven.
VRIJWILLIGERS Het WML-kinderdagverblijf ontving onlangs een leuke groep vrijwilligers
van de Bethelgemeente uit Drachten. Nelleke Bottenbley bakte eigenhandig
maar liefst 250 lekkere pannenkoeken voor de kinderen,terwijl de andere vier teamleden hielpen
met verfwerkzaamheden en andere klussen. Jedidja Belle nam na drie maanden afscheid van ons, zij
hielp mee in de kinderclub en de kinderdagopvang. Thanks Jedidja, Gado blessi yu!

PASTORAAT Wij vragen u om te bidden voor een 15-jarige tiener die onlangs is verkracht, zij wordt intensief
begeleid en wij zien vooruitgang. Echter, er is een sterke demonische gebondenheid, die zich telkens
hardnekkig bij haar manifesteert. Wij vragen u om te bidden voor haar volkomen bevrijding. Tot slot van
harte dank voor uw gebeden en hulp. Wij blijven in contact. Gado blessi yu!
Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe
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