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…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4) 

 

Extra nieuwsbericht  April 2020 

In de afgelopen weken is er het nodige veranderd in de wereld en zo ook in het werk van JTRM, daarom een 

extra nieuwsbericht.  

Sinds 18 maart zijn alle scholen op last van de regering gesloten. Ons laatste jeugdweekend op de boerderij 

hebben we gehouden in het weekend van 18 maart. 

Vanaf 27 maart is er een  ‘lockdown’ ingegaan in het hele land. Dit betekent dat 

de mensen niet meer kunnen werken en velen geen eten meer hebben.  Wiebe 

werd vanaf 27 maart lid van een team dat onder politiebegeleiding 3 x per week 

800 broden uitdeelde in de sloppenwijk. Het brood werd door een bedrijf uit de 

omgeving beschikbaar gesteld.  

Op 10 april werd de ‘lockdown’  verlengd tot  1 mei as.  Helaas besloot het bedrijf 

dat de broden leverde ermee te stoppen. Er ging negatieve publiciteit rond over 

de actie, waarschijnlijk veroorzaakt door politieke omstandigheden in de 

sloppenwijk. 

Vanaf toen hebben we besloten om het geld dat we anders voor de gewone activiteiten gebruiken in te zetten 

voor het maken van voedselpakketten. Wiebe heeft navraag gedaan bij de politie en wij hebben als 

geregistreerde organisatie toestemming gekregen om de pakketten uit te delen in de sloppenwijk. We zijn 

gestart met 16 pakketten en hebben deze  bij de families uitgedeeld van kinderen die bij ons komen.  

Afgelopen week hebben we opnieuw  pakketten samengesteld. Mensen uit de omgeving doneerden extra 

geld en zo konden we 125 pakketten samenstellen, in 

totaal nu 222. 

We proberen de voedselpakketten 2 tot 3 x per week 

rond te brengen. De mensen beginnen hopeloos te 

worden. Er is een corona uitbraak in de gevangenis in 

East London, dus helaas is het virus in de buurt.  

Naast de moeilijke omstandigheden voelen we ons 

gezegend door alles wat we kunnen doen voor de 

sloppenwijk en zijn verrast door de giften van de 

mensen om ons heen. God is goed voor ons! 

Hartelijke groet namens Wiebe en Simone, 

Auke Bergsma (bestuurslid JTRM) 

 

 

“Stichting Jesus the Rock Missions” is werkzaam onder de inwoners van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid Afrika sinds 1997. 
(Registratie van de Stichting vond plaats in 2006.) Het doel van de Stichting is Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun 
leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn 
van de mensen. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken. Meer informatie over 
het ontstaan van de Stichting JTRM, de programma’s, jaarverslagen etc. is te lezen op de website www.jesustherockmissions.com. 
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