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“Ziet, Ik maak
alle dingen
nieuw”
(Openbaring 21:5)
God zei het
Johannes,
God zei het
Willem,
God zegt
het ons…

Brief van Willem met
geweldig nieuws
Beste mensen,
Geduld is een schone zaak wordt
er wel gezegd.
Sinds de bouw van de kliniek
voltooid was in 2017 was het nog
steeds wachten op de middelen
om ook daadwerkelijk medische
zorg aan de mensen in de
omgeving van ons Center in Tana
Delta te kunnen geven.
Nadat in 2019 we een prachtig
bedrag voor de start van de
kliniek mochten ontvangen en
ook door de komst van een team
uit onze kerkelijke gemeente die
verschillende spullen
meebrachten voor de kliniek
begon het steeds concretere
vormen aan te nemen. Maar toen
kwam Corona het lastig maken
en daarbij kwam ook na onze
terug keer van verlof eind
September 2020 de specifieke
dreiging gekidnapt worden door
de terreurgroep Al Shabaab.
Hierdoor kregen we geen
toestemming van de plaatselijke
autoriteiten om fysiek aanwezig
te zijn in Tana Delta.
Lastig was het ook dat we niet
wisten hoe lang deze situatie zou
duren en de kliniek moest
geïnspecteerd worden door
ambtenaren van de
gezondheidszorg en daar wilde ik
zelf persoonlijk graag bij zijn.
Maar omdat het zo lang duurde
heb ik uiteindelijk toch besloten
om die inspecties zonder mijn
aanwezigheid te laten uitvoeren.
Het gebouw moest 2 keer
geïnspecteerd worden door een
team om daarna een rapport te
schrijven. Dat rapport en
aanbeveling moest dan
opgestuurd worden naar KMPD
(Kenya Medical Practitioners and
Dentist Board) in Nairobi. Dit

alles kan een erg lange weg zijn,
maar we zijn ontzettend dankbaar
voor de adviezen en hulp die we
de afgelopen maanden kregen van
een man die in een ziekenhuis
werkt iets ten noorden van
Mombasa. Hij heeft contacten in
Nairobi en heeft de registratie in
Nairobi in 3 weken tijds kunnen
regelen.
Nu we dat belangrijke papiertje in
handen hebben is onze kliniek
officieel geregistreerd!
Het is geregistreerd als
“Dispensary”, wat inhoud dat er
basis gezondheidszorg verleent
mag worden. De naam die we het
gegeven hebben is Light House
Dispensary. Onze school heet
Light House Academy. Het heeft
trouwens meer dan 3 jaar geduurd
dat we de registratie van de
scholen rond hadden.
We mogen nu officieel open. maar
mee Hyae en ik staan op het punt
om naar haar familie in Korea te
gaan. Door omstandigheden is dat
verleden jaar voor mij niet gelukt
en het is inmiddels bijna 3 jaar
geleden dat ik de aangetrouwden
daar gezien heb. Eind September
hopen we dan terug te zijn in
Kenia en het plan is om dan eind
oktober/begin November de
deuren te openen van de
Dispensary.
Tijdens ons verblijf in Korea gaat
de man die ons al geholpen heeft
op zoek naar verplegend
personeel.
Wij willen jullie heel hartelijk
bedanken voor het gestelde
vertrouwen in ons en voor de
financiële middelen die jullie ter
beschikking stellen.

Willem en mee Hyae

Willen jullie danken dat de
registratie nu rond is.
Willen jullie bidden dat we het
juiste verplegend personeel zullen
krijgen. Niet alleen bekwaamheid
vinden wij belangrijk, maar ook
iemand die zelfstandig en in
integriteit kan werken.
Bidt ook dat na onze terugkeer van
verlof wij weer voor langere tijd op
ons Center in Tana Delta kunnen
verblijven.

Gebedspunten
aangedragen door
Willem en
Mee Hyae:
-Dank God met ons dat
de registratie van de
Light House Dispencary
rond is

-Bid mee voor bekwaam,
integer en zelfstandig personee
-Bid voor ons zodat we,
na ons verlof in korea,
voor langere tijd op ons
center in Tana Delta
mogen blijven

Een groep medici uit Korea heeft de
kliniek al eens in gebruik genomen

Financiën project
kliniek.
Het project Kliniek is in 2019
gestart met het doel om de
Kliniek op de basis van Willem en
Mee Hyae te ondersteunen. Dit
project wordt financieel
verantwoord in de jaarrekening
van de Stichting ‘De Akker is de
Wereld’. We houden u graag op
de hoogte van de financiële
stand van zaken.
Exploitatie resultaat 2020:
De kliniek is nog niet open. Wel
is er in 2020 een bedrag van
€ 5.000 ter beschikking gesteld
aan Willem om de kliniek te
kunnen opstarten. Hiervoor zijn
middelen aangeschaft en is het
proces rond de inspectie en
registratie bekostigd. Dit bedrag
is nog niet volledig besteed.

de jaarrekening van de Stichting ziet er
als volgt uit:
Giften donateurs in :€ 2.948,01
Acties in (chrysanten) :€ 2.620,00
Totale inkomsten
:€ 5.568,01
Uitgaven
:€ 5.000,00
Positief resultaat 2020:€ 568,01
Stand voorziening Kliniek:
In 2019 heeft de reisgroep acties
gevoerd voor de kliniek. Hierdoor is er
binnen de Stichting een voorziening
gevormd om de exploitatie van de
kliniek te kunnen financieren. De stand
van de voorziening is als volgt:
Stand per 1-1-2020:
€ 11.813
Exploitatie resultaat:
€
568
Stand per 1-1-2021
€ 12.381
Dit betekent dat we dus nog een
redelijke buffer hebben om de opening
van de kliniek mogelijk te maken.

In 2020 zijn er acties geweest en
zijn de eerste donateurs
geworven die structureel giften
geven. Het resultaat over 2020 in

drijf kopen.
Vervolgens bepaalt u hoeveel tijd en
geld u aan uw nieuwsbrief kunt

Herfstchrysantenactie en
verkoopdag
Wat waren we vorig jaar blij
verrast dat de
herfstchrysantenactie zo goed
aansloeg, in zowel onze eigen
gemeente als ver daarbuiten!
Ook dit jaar zijn er al veel
herfstchrysanten verkocht en
voelen we ons blij verrast met
zoveel enthousiaste kopers en
verkopers.
Een geweldige kweker uit Ens
verkoopt ons ook dit jaar weer de
goede kwaliteit chrysanten tegen
een kleine prijs.

Ook de voorbereidingen voor de
verkoopdag op 11 september
gaan voorspoedig. Bedrijven
willen, ondanks alle moeite door
corona, helpen.
Er komen giften binnen waardoor
we blij verwonderd zijn en die
stimulerend werken.
Het stimuleert om door te gaan,
het bemoedigt en maakt blij.
“Heb vertrouwen”, zei Willem ons
in Kenya. Zijn grote vertrouwen
wordt gezegend!

Bericht voor de donateurs
We zijn enorm dankbaar dat de
donateurs hun toezeggingen
trouw overmaken. Fantastisch!
Hiervoor hebben we nog een
verzoek.
Het is voor de penningmeester
erg makkelijk wanneer u bij het
overmaken duidelijk vermeldt dat
het voor de medische kliniek
bestemd is.
Dit scheelt veel uitzoekwerk!

Wil u donateur worden: U kunt
zich aanmelden bij de Stichting
en het geld periodiek overmaken
naar:
ST. de Akker is de Wereld
NL 74 ABNA 0599 1911 20
o.v.v. Bijdragen medische
Kliniek

