
 

  

Beste familie en vrienden, 

Team uit Zuid Korea. 

Maandenlang zijn we bezig geweest met de 

voorbereidingen voor de komst van 55 Koreanen 

van de organisatie Nation Changer Movement & 

Network (NCMN), maar het heeft wel zijn 

vruchten afgeworpen. Zelfs Citizen TV was op een 

dag aanwezig om een reportage te doen en deze 

week was Mee Hyae op de TV in Kenia. Best 

bijzonder. 

Zeker het hoogtepunt was toen op de zondag 

bijna 60, voornamelijk jonge mensen werden 

gedoopt in de Tana River. Twee mannen met 

speer stonden in het water op de uitkijk om 

eventuele krokodillen op afstand te houden. 

Terwijl Mee Hyae met de helft van het team in de 

verschillende dorpjes was voor o.a. Medisch Kamp 

en Voedselhulp was ik zelf betrokken bij een 

seminar; De King’s Finance School. Tachtig 

deelnemers uit de kust provincie leerden Bijbelse 

Principes over het omgaan met geld. Bijv. In God’s 

Koninkrijk gaat het om Geven en Ontvangen, 

In de wereld  om 

kopen en 

verkopen. Maar 

de mens ervaart 

meer vreugde als 

je ziet dat je 

anderen blij kunt 

maken met een 

onverwachte gift. 

Zo ook tijdens het 

seminar. 

De Heere werkte op wonderlijke wijze. 1 echtpaar had 

een meisje met brandwonden. God had voordat het 

team uit Korea arriveerde al gesproken tot iemand in 

Korea om een gift te geven zodat dit kind de nodige 

behandeling kan krijgen. Wat waren de ouders 

ontroerd! 

Tijdens het medische kamp ontdekte de dokter dat het 

hartje van 1 klein meisje niet goed functioneerde. De 

ouders konden zeker niet de kosten behartigen voor 

verder onderzoek en operatie, maar ook hier zorgde 

de Heere weer. Mensen gaven voldoende financiele 

middelen zodat dit meisje geholpen kan worden.                                                                                                                                                                        

In 3 dagen tijds werden totaal zo’n 700 mensen 

geholpen tijdens het Medische Kamp. 

 



 

 

Wat nog heel wat voeten in de aarde had was het 

Geiten Project. Het plan was dat 50 gezinnen die 

zo’n 130 kilometer hier vandaan op een eilandje 

wonen ieder 2 geiten zouden krijgen. Het eerste 

jonge geitje dat geboren wordt moet dan aan een 

ander gezin gegeven worden. Het was met name 

ook vanwege de ban op het vervoer van vee i.v.m. 

de uitbraak van Rift Valley Koorts een hele toer om 

alles rond te krijgen. Alle overheidsinstanties die 

we om hulp hadden gevraagd haalden uiteindelijk 

niets uit. Als door een wonder hebben we de 

geiten op de betreffende dag toch kunnen 

vervoeren doordat God voor een hoge 

politiefunctionaris (vriend) op de juiste plek 

zorgde. 

Kleuterschool                                                                                                                                                                  

Alhoewel het bijna een hele dagtaak is voor Mee 

Hyae geniet ze van het leiden van de 

kleuterschool. Kinderen zijn enthousiast en 

gemotiveerd en komen elke morgen naar ons huis 

om de tas voor haar te dragen. 

De kinderen leren telkens nieuwe Psalmen op te 

zeggen en Christelijke liedjes. Daarom vind ik het 

ook zo geweldig dat op de school een zoontje van 

een imam zit. Blijkbaar vinden de ouders goed 

onderwijs belangrijker dan hun religie. 

Tot mijn verbazing en vreugde blijkt een meisje dat 

uit een moslim gezin komt naar de kerk te gaan, 

we vonden haar en haar paar jaar oudere broer 

onlangs in de kerk.  

 

 

 

 

Gebedspunten; 

Dank voor het team en hoe ze tot zegen geweest zijn 

voor de mensen in Tana Delta. 

Dank voor de kinderen in de kleuterschool. 

Willen jullie bidden voor; 

Het echtpaar uit India heeft nog steeds de financiën 

nodig om ons te komen versterken en hij heeft ook 

een werkvergunning nodig. 

Bidt dat de jonge kinderen getrokken en getroffen 

mogen worden door de liefde van Jezus en Hem 

mogen leren kennen. 

 

Graag willen Mee Hyae en ik op deze wijze iedereen 

die zich heeft ingezet voor de Bottermarkt heel  

hartelijk bedanken. 

 

De hartelijke groeten, 

Willem & Mee Hyae 

Adres informatie:                           
                                                    
Willem en Mee Hyae Westerink          
P.O. Box 95774                                   
Postalcode 80100, Mombasa              
Kenya                                                  
E-mail: fmckenya@africaonline.co.ke 
 
Contactadres thuisfrontcommissie 
Annet Bosman 
Klaproos 2 
8081 ST Elburg 
Tel. 0525-690471 
 
Giften : 
Stichting “De Akker is de Wereld”, Bankrekening: 
59.91.91.120, ABN-Amro te Elburg, o.v.v. Willem en 
Mee Hyae 

 

 

 


