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Het einde van een jaar, dat de geschiedenis in gaat als een “bijzonder” jaar, nadert. 

Het jaar van de Covid 19 met al zijn beperkingen. 

Ook in Zuid-Afrika legt covid-19 een grote druk op de samenleving. Kennen we hier nog een aantal vang-

netten zoals, de overheidssteun, sociale wetgeving en de voedselbank, die bestaan niet in Zuid-Afrika. 

Geen werk houdt in geen inkomen en dus geen eten. 

De armoede die al zo groot is wordt nu alleen maar erger.  

Met uiterste inspanning wordt in het project in Muldersdrift gewerkt om de ergste nood te legen. 

Met hulp van de vrijwilligers aldaar wordt er met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk kinderen, maar 

ook ouderen en gezinnen zonder inkomen aan eten te helpen.  

Maar zonder de hulp van LUMA kunnen ze niet. 

Zonder de hulp van u dus, de donateurs!  

Op dat gebied is het ook een moeilijk jaar: Geen acties, geen kerkcollectes, geen benefietconcert!  

Dat betekent dus minder inkomsten terwijl we eigenlijk meer willen uitgeven. Luma wil zich nu ook meer 

richten op het helpen van de gezinnen in het plakkerskamp. Uiteraard naast het  ondersteunen van het pro-

ject Sechaba. 

We zijn blij dat  nu al zoveel mensen ons financieel steunen. Ons doel is om nog meer  

donateurs te krijgen zodat we ons mooie werk voort kunnen blijven zetten en zelfs uit kunnen breiden. Daar 

hebben we uw hulp hard bij nodig. 

Helpt u mee door anderen ( en misschien uzelf ) enthousiast te maken??!! € 5,00 per maand kan al zoveel 

verschil maken. 

Samen komen we dan door deze moeilijke periode heen. 

Onze hoop gaat uit naar een gezonder en beter 2021! 

Vooral een jaar zonder honger. 

Met uw hulp gaan we er weer voor!! 

 

Ontvangen berichtje uit Afrika 

Hoe kan n mens ooit dankie sê vir julle harte wat so warm klop van God se liefde. 
Dankie dat Ikusassa en Sechaba se kinders julle so na aan die hart lê. 
Dra asseblief ons harte wat oorloop van dank aan elkeen wat bydrae oor. 
Julle is n seën van die Here vir ons hier 
Wees verseker dat die fondse oordeelkundig en verantwoordelik bestuur sal word. 
Gods rykste seën bid ons julle toe 
 
Baaaaaie dankie. 
Dominee Neels 
 

Helaas is er nog steeds geen contact met de scholen in Kroonstad. 

Onze contact persoon kan wegens ziekte niet de township Maokeng bezoeken. 

De scholen zijn nog gesloten. 
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