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Beste familie, vrienden en bekenden,
Verschillenden van u reageerden op de eerste nieuwsbrief die begin
november verscheen. Ik ben blij en dankbaar voor uw
betrokkenheid, financiële toezeggingen en gebed.
In deze tweede nieuwsbrief wil ik u meer laten zien over de inhoud
van mijn werk.
Signalen en verhalen
Ik werk altijd aan een aantal vaste uitingen van Gave (zoals de emailnieuwsbrief of ons relatiemagazine Weergave) en een aantal tijdelijke
projecten, zoals een nieuwe brochure of actie.
Voor al dat werk geldt dat ik verhalen van ‘binnen’ (collega’s in het veld),
om die door te geven aan onze doelgroep, maar ook signalen van
‘buiten’ (vaak media) probeer op te pikken om daar op in te haken.
Verhaal van binnen naar buiten
Veel asielzoekerskinderen zijn niet blij
in de vakantie. Ze vervelen zich in het
azc. De angst voor de oorlog is
vervangen door onzekerheid voor de
toekomst. Daarom organiseert Gave
een rugtasactie. Vlak voor de
kerstvakantie zullen kinderen op
ongeveer 40 azc’s in Nederland een
rugtasje ontvangen met speelgoed en
schrijfwaren. Particulieren, scholen en
kerken vullen de tasjes.
Collega’s uit het veld vertellen mij over de actie
en ik maak een plan om het bekend te maken
aan de doelgroep. Dat gebeurt bijvoorbeeld via
een pers- en facebookbericht. Natuurlijk schrijf ik
ook een tekst over de actie op onze website:
www.gave.nl/rugtasactie.
Door ervoor te zorgen dat de actie bij zo veel
mogelijk mensen bekend wordt, steek ik indirect
de asielzoekerskinderen een hart onder de riem.

Als we aankomen bij Makda en
Hagos, staat hun oudste zoontje
al voor het raam te springen van
enthousiasme. “Daar zijn ze!”
We worden hartelijk ontvangen.
We lunchen samen (om 15.00
uur…). Daarna krijgen we
Eritrese koffie. Een speciale
ceremonie, met heel veel kopjes
mierzoete, sterke koffie. We
mogen niet weg voor we ook het
avondeten met hen hebben
gegeten. We eten, drinken en
kletsen. De kinderen spelen
samen.
En passant vraagt Makda: “Wat
geef je voor drinken mee naar
school met de kinderen? Wat is
normaal in Nederland?”
Wij vinden het interessant, een
andere cultuur. En fijn, om
iemand te helpen. Voor deze
mensen betekent het veel meer.
Een ‘normaal’ leven opbouwen.
Zich welkom voelen in Nederland.
Sociale contacten opbouwen.
Erbij horen.

Vakantie is saai,
vinden veel
kinderen in het azc

(Namen zijn gefingeerd vanwege de privacy)

Signaal van buiten
“Heb je de Goot500 en de Visie gelezen?” vraag ik
Rien Bregman, manager communicatie. De
Goot500 is een lijst van mensen die groot en klein
onrecht bestrijden. Er worden ook een paar (oud-)
collega’s van Gave in genoemd. In de Visie staat
een kritisch stuk over de Goot500 en het
vluchtelingenvraagstuk. “Misschien kunnen we
daar wat mee voor onze PR”, zeg ik tegen Rien,
“een ingezonden artikel als reactie bijvoorbeeld”.
We overleggen of we hierop gaan reageren. We
kunnen hiermee Gave onder de aandacht brengen
én we helpen mensen een christelijke visie te
vormen op het vluchtelingenvraagstuk.

Met een
ingezonden artikel
of reactie op het
nieuws kunnen we
Gave onder de
aandacht brengen
én we helpen
mensen een
christelijke visie te
vormen op het
vluchtelingenvraagstuk

Meekijken
Om nog beter verhalen door te kunnen geven, wil ik de komende tijd
meekijken bij collega’s in het veld. Bijvoorbeeld bij een
voorlichtingsavond of een kinderclub op het azc.
Ook meekijken? Neem gerust contact op!

Nieuws van het ABC

Bid- en dankpunten
- Bid dat veel asielzoekerskinderen blij gemaakt kunnen
worden door de rugtasactie.
- Bid dat er genoeg mensen
willen deelnemen aan de
achterban van Barbera.
- Dank voor de mensen die al
hebben aangegeven Barbera
te willen steunen.
- Dank voor de gezellige
ontmoetingen die Barbera en
haar gezin al hebben gehad
met de Eritrese familie.

Colofon
Barbera zorgt ervoor dat Stichting
Gave bekend wordt bij zoveel mogelijk
mensen, zodat zij betrokken raken bij
asielzoekers en meehelpen om met
hen het Evangelie te delen. Ze werkt
16 uur op het kantoor van Gave. Voor
haar salaris is Barbera afhankelijk van
een eigen achterban, die haar
financieel steunt. Via deze nieuwsbrief
houden we u op de hoogte, zodat u
met haar en haar gezin kunt meeleven
en in gebed om hen heen kunt staan.

Dankzij iedereen die het werk van Barbera wil steunen, is nu een kwart
van het maandelijkse streefsalaris binnen! Blij en dankbaar is het
Achterbancomité (ABC) met alle positieve reacties op de vorige
nieuwsbrief. We willen iedereen hartelijk bedanken die een eenmalige gift
heeft gegeven of een structurele donatie heeft toegezegd!
Er is een buffer nodig van ruim 3100 euro, om het eerste salaris van
1053 euro (bruto, inclusief werkgeverslasten) uit te kunnen betalen. Dat
betekent dat we nu op 10 procent van de benodigde financiën zitten.
Vul de antwoordkaart in en steun Barbera’s werk voor
vluchtelingen! (Bij voorkeur met een structurele bijdrage.) Gave heeft
een ANBI-status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar. Barbera ziet niet wie
haar ondersteunt.
Namens Barbera alvast heel hartelijk bedankt! Als u over bovenstaande
nog vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend één van de leden van het ABC
benaderen.
Wij hopen dat u Barbera wilt steunen. Mocht u deze nieuwsbrief niet
meer willen ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken via
abcbarbera@gmail.com.

Heeft u deze nieuwsbrief van iemand
gekregen en wilt u hem in het vervolg
ook ontvangen per post of e-mail? Of is
uw (e-mail-) adres gewijzigd? Stuur
een berichtje aan het achterbancomité.
Achterbancomité
Geurt van Hardeveld (voorzitter)
Marten Bosma (penningmeester)
Anne Vader (secretaris)
Arie de Graaf (algemeen lid)
abcbarbera@gmail.com
tel. (06) 81372085
Adres Barbera de Mol - de Graaf
Dagpauwooglaan 89
3905 KP Veenendaal
0318-758085
barberademol@gmail.com
Rekeningnummer
IBAN: NL86 INGB 0009 1150 17
t.n.v. Stichting Gave, t.b.v. Barbera de
Mol

Antwoordkaart: Ja ik wil Barbera’s werk bij Gave steunen!
Ik wil elk kwartaal de nieuwsbrief van Barbera ontvangen per:

 post

 e-mail

Ik wil het werk van Barbera financieel steunen met:
 €5
 €10
 €20
 Anders, €………
 Eenmalig

 Per maand

 Per kwartaal

 Per jaar

 Ik machtig het achterbancomité van Barbera de Mol per heden het bedrag van mijn rekening
te incasseren.
Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming om naar uw bank een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen om
bovenstaand bedrag van uw rekening af te schrijven. Ook geeft u uw bank toestemming om deze incasso-opdracht uit te voeren.

 Ik maak het bedrag zelf (automatisch) over naar rekeningnummer: (IBAN) NL86 INGB 0009 1150 17 t.n.v. Stichting
Gave, t.b.v. Barbera de Mol.
Om een inschatting te kunnen maken van de giften die binnenkomen, willen we het graag weten als u zelf een doorlopende gift gaat overmaken.

Vul hieronder uw gegevens in:
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat ……………………………………………………………..………………….Huisnummer:……………...……….………………
Postcode: ……………………………………………………………………………Woonplaats: ……………………….………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………..E-mail: ……….……………………………………..
IBAN nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum: ………………………………………..Handtekening: ……………………………………………………………………………
 Kruis dit vakje aan als u er bezwaar tegen heeft dat uw adresgegevens worden doorgegeven aan Gave. Anders ontvangt u één keer per jaar het blad
voor relaties van Gave, de Weergave.

Antwoordkaart opsturen naar: ABC Barbera de Mol, p/a Marten Bosma, State 9, 3902 CP VEENENDAAL,
of abcbarberademol@gmail.com.

