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Nieuwsbrie f  van Flora van Wendel ,  vrouwenwerker bi j  St icht ing Gave 
“By pract is ing and preaching my bel ie f.”

In vertrouwen op pad
'Wie in vertrouwen op pad 
gaat, gaat niet al leen'.  Dit 
hield onze directeur ons 
voor aan het begin van dit 
jaar. En hoe waar die 
woorden zijn merken we 
midden in deze corona-crisis 
maar al te goed. Hoe geven 
we dit vorm, nu het House 
of  Joy en de toegang tot het 
AZC gesloten is? Kunnen we 
onze vriendinnen nog laten 
weten dat ze niet al leen zijn?

Samen met Gave collega's was ik al op 
Schiphol voor de hulpreis….
naar vluchtelingenkamp Moria op 
Lesbos toen bleek dat deze niet door kon 
gaan vanwege de onveilige situatie van 
geweld tegen hulpverleners.

Kort daarna werd ons i.v.m. de corona 
crisis sterk afgeraden om nog contact te 
hebben met onze vriendinnen op het 
AZC. Ik probeer hen nu te bemoedigen via de app en videobellen. Er heerst stress en angst, nu de 
wachttijden voor interviews met de advocaat, IND en rechtbank alleen maar meer oplopen en men er 
niet kan zijn voor zieke familieleden ver weg in deze moeilijke tijd. Vooral Iran is hard getroffen tijdens 
de corona-crisis. Ook voor de kinderen op het AZC levert het extra spanning op nu ze niet naar school 
kunnen.

Het jeugdevent waarmee verschillende kerken in 
Vollenhove e.o. bezig waren, en waarbij  ook de 
jongeren van statushouders betrokken zouden 
worden kan helaas niet doorgaan.

Ik lees in Fil ippenzen 4:6,7

'Maak u nergens zorgen over,  
maar bid voor al les.  Verte l  God 
al  uw problemen en verlangens 
en vergee t  vooral  nie t  Hem te  

danken voor al les  wat Hij  doet .  
Dan zult  u de vrede van God 

er varen,  een vrede die  ons 
mensel i jk besef  t e  boven gaat en 
die  de wacht houdt over  uw hart  

en gedachten,  omdat u in 
Chris tus Jezus bent . '

Voorlopig de laatste vrouwenochtend

Cadeautjes voor de kids op het AZC 
omdat ze niet naar school kunnen



Via ons Gave kantoor
kwam ik in contact met een Nederlandse 
vrouw uit Goes. Eén van haar  Iraanse 
vriendinnen was naar AZC Luttelgeest 
verhuisd en ze maakte zich zorgen over 
haar en haar gezinnetje. Ik kreeg haar 
telefoonnummer en kon de volgende dag 
al met haar afspreken bij de 
kledingverkoop. De week erna bij de 
vrouwenochtend kon ik haar kennis 
laten maken met andere Iraniërs.

Vorige week werd mij, omdat ik Chinees 
spreek, gevraagd om te bemiddelen in 
een wat ingewikkelde situatie tussen een 
Chinese vrouw met status en een 
Nederlandse vriendin die haar bij de 
voedselbank had ontmoet. Dit heb ik 
voor hen beiden kunnen oplossen. Wat 
mooi dat we zo samen om kunnen zien 
naar deze verschillende mensen, de 
vreemdeling in ons midden. 

Dienen 
iets geven van jezelf: tijd, moeite, geld, inspanning, emotie, liefde, 
hoop en aandacht.
Helpen 
hen laten weten: je bent niet vergeten, je bent waardevol. En als 
helper ga je beseffen dat ook jij iets kunt betekenen voor de ander!
Ontvangen
liefde, voldoening, een andere kijk op problemen, contact met 
andere, bijzondere mensen.

Doe je mee? Neem gerust contact op voor de 
mogelijkheden. Bedankt! 
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Stichting Gave is  erkend als  ANBI (Algemeen Nut Beogende Instel l ing)  waardoor gi f ten 
aftrekbaar zi jn voor de belast ingen.

https://www.facebook.com/f lorasgavewerk/

Iedere ochtend starten we als Gave collega's gezamenlijk met een 
online groepsbijeenkomst. We bidden dan samen en delen onze noden 
met elkaar. Het is bemoedigend om zo naast elkaar te kunnen staan.

Door het appen kwam ik opnieuw in contact met Saia, de vrouw met 
psychische problemen waar ik vorig jaar over schreef. Zij bleek nu in 
Duitsland te zitten in een 'tehuis voor geesteszieken' schreef  ze...  Ze 
heeft haar kleine kinderen al 4 maanden niet gezien. 

Heer ontferm u over hen!

De cadeautjes afgegeven bij het AZC


