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Lieve vrienden!

Beste vrienden,
Hierbij weer een
nieuwe nieuwsbrief
van stichting Hope
and Healing. Onze
stichting zet zich in
ter ondersteuning
van Jan & Elizabeth
Tuinier, die met hun
dochter Isabella
(viert op 9 juli dit
jaar haar 12e
verjaardag!)
werkzaam zijn in de
Dominicaanse Republiek, in samenwerking met Crossover Cups
Mission. Daarvóór zijn zij jarenlang
betrokken geweest bij Mercy Ships.

We zitten nu
middenin onze drukste
periode van het jaar. Elke week
ontvangen we diverse kerkteams uit
Amerika die een week meedraaien en
helpen in de missie. Ondanks de
drukte genieten we daar enorm van!
Tussen de bedrijven door hierbij een
korte nieuwsbrief met (vooral) foto’s.
We wensen jullie allen een goede
zomertijd toe!
Jan, Elizabeth en Isabella.

In deze nieuwsbrief krijgt u d.m.v. wat
foto’s en indrukken een beeld van waar
de familie Tuinier momenteel druk mee
is. In de meivakantie jl. ben ik (Hans
Schaap) met mijn gezin op bezoek
geweest bij Jan & Elizabeth en hebben
we met eigen ogen de plekken en
mensen gezien waar we al zo veel over
gehoord hebben. Het bezoek aan de
vuilnisbelt en de dorpen maakte op
onze kinderen (tussen de 9 en 15 jaar
oud) en op ons een diepe indruk.
Wij danken u en jou opnieuw
voor uw steun en gebed. Een
goede en gezegende zomertijd gewenst!

Thuisonderwijs is erg flexibel! Isabella kan op die
manier op veel plekken 'gewoon' doorgaan met
school. Dit is een foto van in de wachtkamer in een
ziekenhuis. We zijn blij dat ze enkele weken geleden
het schooljaar goed heeft mogen afsluiten. Ze hoopt
Hartelijke groet van het
in augustus met groep 8 te beginnen. Ook kijken we
bestuur van st. Hope and
uit naar Tori, een Amerikaanse jongedame die ons
Healing:
vanaf september zal komen helpen met de school
van Isabella. Dat geeft ons als ouders meer tijd om
Arjan de Pee — Carla Reurink te focussen op de missie zonder dat de school van
Isabella eronder lijdt.
Hans Schaap — Hans Bauke

Tuinier — Chris Vroon

Ook zingt Isabella nu geregeld mee in de band van
de kerk. Ze geniet enorm van zingen en is blij dat ze
op die manier er ook nog iets mee kan doen!

Vorige maand hebben we
samen met Human Kind
Water enkele honderden
waterfilter-emmers uit
mogen delen in 4 verschillende dorpen. Schoon drinkwater is enorm belangrijk en
we zijn dankbaar dat we op
die manier bij veel gezinnen
hulp kunnen brengen door ze
van deze filters te kunnen
voorzien!

Op de vuilnisbelt gaat alles nog net zoals altijd. Helaas zijn er enkele weken geleden
tijdens een immigratie controle weer vele illegale vrienden opgepakt en afgevoerd
naar thuis- en buurland Haiti. Dan duurt het altijd weer een paar weken voordat
iedereen weer langzaam maar zeker terugkomt, nadat ze 80 dollar steekpenningen
betalen aan de grens... Toch verkiezen ze het leven in deze onzekerheid en angst
bóven het overleven zonder uitzicht in hun thuisland Haïti.

In La Unión (community waar onze vrienden van de vuilnisbelt wonen) hebben we sinds kort ook een basketball court. Dit is zó gemaakt dat we er ook 80 stoelen in kunnen zetten om trainingen te geven. De komende
weken en maanden hopen we een cursus ‘lezen en schrijven’ te geven aan volwassenen.... Velen van deze
community kunnen niet of nauwelijks lezen en schrijven. Ook is er vanuit de community gevraagd om een
basiscursus Engels te geven, zodat ze hier aan de noordkust makkelijker werk kunnen vinden. We hopen daar
ook in te kunnen voorzien.
Verder hebben we hier natuurlijk de geweldige opbrengst van de babymelkpoederactie tot onze
beschikking. Dit is directe hulp aan baby’s die anders een veel kleinere kans hebben op gezonde groei. Elke
paar weken gaan we met vele blikken melkpoeder in de donkere avonduren langs diverse gezinnen om dit uit
te delen. We proberen dit zo stil mogelijk te doen omdat het anders kans geeft op veel meer vragen en noden.
Het is met elke actie dezelfde uitdaging: wat wij kunnen aandragen kan nooit in alle noden voorzien. Dat is
moeilijk maar we bidden dagelijks om wijsheid om hier op de juiste manier mee om te gaan!

Ook dit jaar hebben we weer de 3 weken
zomerbijbelclub gedaan in Paraiso (Paradijs). Dit
jaar hebben we de groepen opgesplitst in 5 t/m
11 jaar en 12+. Elke dag mochten we ongeveer
150 kinderen begroeten en het thema van dit
jaar sloot aan op vorig jaar. 2 jaar geleden was
het thema: Identiteit, vorig jaar was het: het
Koninkrijk op aarde. Dit jaar was de focus op:
Generaties. Door de opbouwende uitleg
mochten de kinderen horen over het feit dat als
zij voor GOD kiezen, dat een hele generatie
verandert! Deze bijbelclubweken zullen weer
aansluiten op de wekelijkse discipelschapstrainingen die we mogen geven. De missie van
Cups hecht grote waarde aan langetermijn
discipelschapstrainingen om zodoende een diep
en sterk fundament op geestelijk gebied mee te
geven aan de kinderen zodat ze juiste keuzes
kunnen maken.

www.hopeandhealing.nl
Check ook onze website!

De moeder van Elizabeth was
enkele weken op bezoek in de
Dominicaanse Republiek en kon
zodoende enkele dagen bij ons
op bezoek zijn! Dat was een
prachtige tijd waar we met veel
dankbaarheid op terugkijken.
Zeker gezien haar gezondheid de
laatste jaren was deze
mogelijkheid echt bijzonder!
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