
 

 [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt 

op. Het tekstvak kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het 

tabblad Hulpmiddelen voor tekstvakken als u de opmaak van het tekstvak voor het 

blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

Tja, en toen was het even stil van onze kant. Els is namelijk begin oktober plotseling opgenomen met een longembolie. Heel 

dankbaar zijn we dat dit goed is afgelopen en dat zij zich nu eigenlijk beter voelt als voor die tijd! Blijkbaar heeft zich dit over 

langere tijd ontwikkeld. We hebben net de goede uitslag van de longarts gehoord, dat de longen weer helemaal vrij van 

obstructies zijn. Natuurlijk had dit wel even een pas op de plaats tot gevolg. Zes weken rustig aan! Achteraf zien we dat dit 

goed is geweest. Ten eerste omdat deze rust echt even nodig was en ten tweede konden we rustig terugkijken en plannen 

laten uitkristalliseren voor het komende jaar. De reis die Els half november zou maken hebben we uitgesteld naar half februari. 

Het uit de verte coachen van de trainers in de CHE-processen die lopen, kon gewoon doorgaan. Daarnaast is Els nu ook 

ingegaan op de vraag om een paar publicaties te schrijven en aan netwerkactiviteiten in Nederland deel te nemen om CHE te 

promoten. Al met al: Gods weg is de beste! We zien dankbaar hoe dit allemaal op zijn plek gevallen is.   

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            
                         We zijn dankbaar voor hen die door meedenken, bemoediging, financiën en gebed ons werk 
                                  en de reizen meedragen! Wil je ook meedoen? Hartelijk welkom. Klik dan hier. 

 

regionale raa Nieuws van het regionale netwerk voor CHE medewerkers in Zuidelijk Afrika  

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden 

 
Nieuwsbrief voor 

medewerkers 

 

     Nieuwsbrief  19 december 2014   

 
Werkend met de CHE-

benadering bouwen we als lid 
van het Global CHE-netwerk 
mee aan 'sterke wortels' van 

ontwikkelingsprocessen. 

 

Opwekking 224. Waarschijnlijk hebben we dit al vaak gezongen. Mooi zijn de woorden: 

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars,  

noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en 

bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet 

verwelkt, alles gelukt! 

In deze tijd van feestdagen willen we ieder die ons lief is het beste wensen dat er maar is. Wat kunnen we elkaar 

beter toewensen dan als een boom te zijn, geplant aan de stroom van Levend water! Geweldig dat dit cadeau er is 

voor iedereen. Jezus Christus, door God aan ons gegeven. Het enige dat wij moeten doen is onze knieën  buigen en 

dat cadeau in ontvangst nemen. Het is ons gebed dat we dit allemaal weer als nieuw zullen beleven en niet zullen 

ophouden onze wortels naar het Levende water uit te strekken en het opnemen. Zodat we geen klimop zijn in andere 

bomen, maar sterke bomen worden met onze wortels diep in de liefde van de Vader. Tot zegen van deze wereld, 

zodat anderen hierin mogen delen!  

Hartelijke groet en zegen, Frans en Els 

 

 

 

 

Het in september gestarte netwerk werpt zijn vruchten af. Er wordt 

veel gecommuniceerd via een speciaal Facebook platform voor de 

leden. We weten nu van elkaar waar ieder mee bezig is; de 

successen, maar ook welke moeilijkheden er overwonnen moeten 

worden. Een aantal leden heeft plannen om elkaar en elkaars werk te 

bezoeken, zodat kruisbestuiving kan plaatsvinden. 

Lees hier een kort verhaal vanuit Malawi.  

http://www.strongroots.nl/meedoen.html
http://www.weebly.com/uploads/2/0/7/6/20766326/10685349_10152297247726695_4600534262383900833_n.jpg
https://www.facebook.com/groups/CHESouthernAfrica/
http://www.chenetwork.com/
http://youtu.be/BnfCFXXIxA0
https://www.facebook.com/mercy.chikhosinyirongo/posts/949403145088755
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Mukula-trainers 

    

Mubaiwa en Tendani, trainsters van Mukula groep 

 

SCDO-trainers 

  

 

      

       Lufuno, tijdens de training 

 

Health Care Christian Fellowship 

 

            Patrick van HCF 

Hoe gaat het met de twee groepen 

getrainde trainers? 

CHE: Een naadloze combinatie van 

ontwikkeling van een gemeenschap, 

evangelisatie en discipelschap training 

Zie voor informatie over de CHE-trainingen 
hier en op de website van CHE. 

 

Deze groep trainers van de SCDO is in april 

2014 getraind met een TOT1. Het is de 

bedoeling dat ze in vier Home Based Care 

centrums met CHE gaan werken. Zij zijn nu in 

de fase van voorbereiding en opstarten. 

Nadat we in augustus (samen met Lufuno van 

de SCDO) twee van de 4 groepen trainers 

hebben bezocht, kregen we onlangs het 

volgende mailtje: 

“Dear Els and Frans, I would like to greet you 

in Jesus name. I am so glad telling you that 

the seed you have planted is starting to 

germinate. We have started to use 

Community Health Education.  

How is your family? Please greet them for me. 

Lufuno”    

 

 

Deze in November 2013 getrainde groep bestaat uit trainers uit drie areas: 

Mukula, Tshitereke en Maungani. Met vallen en opstaan zijn ze ieder bezig 

om een goed rolmodel in hun gemeenschap te worden. Onlangs spraken 

we per telefoon met Mubaiwa in Tshitereke.“Ik ben nu niet meer alleen 

bezig met vandaag, maar ik kijk naar de toekomst en wat ik daarvoor moet 

doen!”  

Zij is zich meer gaan toeleggen op haar groentetuin en het verbouwen van 

maïs, zoete aardappelen en het telen van fruitbomen. Dit wordt opgemerkt 

in haar gemeenschap; ook door de hoofdman. Hij heeft nu gezorgd dat ze 

een regeringscursus kon volgen om haar landbouw meer productief te 

maken. Ze zei dat ze zo blij is dat ze dit pad van zelfredzaamheid is 

opgegaan! 
 

Patrick Phage, de landelijke coördinator van de HCF in Zuid Afrika, heeft ook in 

april met de training van de SCDO trainers meegedaan. Om zich verder te 

verdiepen, heeft hij nadien nog een training gevolgd, zodat hij goed is toegerust 

om het CHE programma binnen het werk van de HCF te implementeren. Hij heeft 

in september zijn strategie met Els doorgesproken en een training voorbereid voor 

de HCF vertegenwoordigers van alle 9 provincies van Zuid Afrika. Dit heeft 

geresulteerd in een CHE visieseminar in november, die zijzelf hebben verzorgd. 

Patrick: “Ook in de andere provincies zijn er hierdoor nu mensen die de visie 

hebben gekregen om binnen de HCF met CHE te gaan werken. In januari komen 

we weer bij elkaar en gaan samen ons plan uitrollen om steeds meer mensen 

binnen de HCF bij het CHE programma te betrekken”. Mooi om te horen! 

http://www.strongroots.nl/de-che-training.html
http://chenetwork.org/che_traininginfo.php


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 

    
 

 
 
 

Komende reis:  half februari – half maart 2015. Zie hier voor globaal programma 
 

    

 
Hoofdweg 201, 8474 CE Oldeholtpade, The Netherlands, +31 (0)561 689499, +31 (0) 6 219 67083, www.strongroots.nl 

Meedoen met dit werk? Hartelijk welkom! Klik hier 
 

Giften voor dit werk kunnen worden overgemaakt op:  
NL35INGB0001152914, t.n.v.  Stichting ‘Samen op de Bres’, Harderwijk, o.v.v. Els Nijman 

 

Afmelden nieuwsbrief: mail naar emn@home.nl met in onderwerp ‘uitschrijven’ 

CHE-promotie in Nederland 

 Er is een artikel van Els geplaatst in het 

blad ‘Mission Insight’ van VPE-Zending, 

met als titel: “Hoe goed ‘goed’ te doen” (klik 

voor het blad hier, blz 10 en 11). 

 Els heeft in november met een CHE 

presentatie gestaan  op de landelijke 

netwerkbijeenkomst van het CGMV. 

 In januari 2015 komt er een artikel te staan 

in de eerste digitale zendingsnieuwsbrief 

van de EA-EZA. 

 31 januari 2015 zullen we een CHE 

visieseminar verzorgen in het kantoor van 

de EA-EZA in Driebergen (dus niet in 

Heerenveen). Voor aanmelden, klik hier. 

 

http://www.strongroots.nl/agenda.html
http://www.strongroots.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Strongroots/Mijn%20documenten/Dropbox/Strongroots/Partner%20worden%20van%20Strongroots.docx
mailto:emn@home.nl
http://issuu.com/missioninsight/docs/mission_03-2014_online/1?e=11073459/10427785
http://www.strongroots.nl/blog/zet-vast-in-agenda-che-seminar-op-31-januari-2015-in-driebergen

