Pebbles voorjaar 2018
Alweer is een jaar omgevlogen en het Pebbles project blijft doorgaan om levens te veranderen. Wij
kunnen dit werk niet doen zonder onze donateurs. Met elkaar is er het afgelopen jaar 138.000,-- Rand
bij elkaar gebracht.
Dit bericht werd door de Diaconie afgelopen januari ontvangen en is tevens een update van de door
ons gesponseerde kinderen.
Op een van de foto’s Brentino met zijn nieuwe zusje. Hij laat het op deze foto niet
zien maar hij is zeer trots op zijn nieuwe zusje Brendaline, zij is geboren afgelopen
juni. Op deze foto zijn beiden afgebeeld ernstig kijkend voor haar doop wat een
belangrijke gebeurtenis. Brentino moet een kinderarts bezoeken om medicatie te
krijgen om zijn concentratie en impulsieve gedrag onder controle te krijgen. Dit
jaar komt Brentino in gradatie 2 i.p.v. 1. De academische en sociale uitdaging
wordt een stuk groter voor hem om hier mee om te gaan.
Keisha en Camia zijn twee druppels water en kunnen niet
gescheiden zijn. Het is leuk om te zien dat zij een sterke band
hebben. Zij zijn bijna klaar met hun gradatie R en beiden gaan
naar gradatie 1 dit jaar. Voor de winter maanden hebben Brentino, Keisha en Camia
Wellington laarzen ontvangen. De weg is 2 km lang en de leerlingen moeten elke dag
lopen om met de bus verder naar school te gaan. In de wintermaanden is deze weg
modderig en nat. De kinderen zijn dan ook blij met hun Wellington laarzen. De
boerderij waarin de kinderen wonen en waar het Pebbles center is gevestigd heeft
onlangs waterfilters gekregen van de Rotaryclub Zuid-Afrika. Het water wat door de
gemeenschap en de kinderen gedronken werd was van slechte kwaliteit en nu de
droogte erger is geworden in de Westelijke kaap was het water ondrinkbaar geworden. Het ECDcentrum en alle huizen bij de boerderij zijn dan ook zeer verheugd met deze waterfilters. Het water is
nu drinkbaar voor ieder. Wij zijn dan ook blij met deze partner.
Tot zover deze update.

