Activiteitenverslag 2021
Gedurende 2021 zijn de lopende activiteiten in Lichinga voortgezet. Deze omvatten het leiding geven aan
een team van werkers met de volgende projecten:
-

Clinica Rafael – gezondheidsklinieken in Lichinga, Mitava, Mecula, Pemba en Calolene, met name
gericht op gezondheidszorg aan baby’s, kinderen en moeders. De stichting voorziet in de bouw en
onderhoud van de kliniek in Lichinga, financiën voor medicijnen en in training en toerusting van
medewerkers.

-

Scholing kinderen – een sponsorproject om kinderen van kansarme gezinnen naar school te kunnen
laten gaan. Op dit moment worden 69 kinderen ondersteund met uniform, boeken en een deel van
het schoolgeld.

-

Financiële ondersteuning lokale zendelingen – Op dit moment worden 10 tot 15 lokale zendelingen
met een kleine bijdrage ondersteund om hen in de gelegenheid te stellen evangelisatiewerk te doen.

-

Training lokale zendelingen – gedurende 2021 is er een mini DTS trainingsschool mogelijk gemaakt.
Verder zijn er gedurende het hele jaar kortere trainingen en onderwijs gegeven aan groepen mensen
in onder andere Lichinga, Quelimane en Malawi. Ook zijn er veel bemoedigingsbezoeken gebracht
aan zendelingen op diverse plaatsen.

-

Bouw van een nieuw stafhuis – in Mitava is het stafhuis voor de lokale werkers nog steeds onder
constructie.

Er is verder gegaan met het project Microfinanciering. Gedurende 2021 zijn ongeveer 30 Mozambikanen
geholpen met een startfinanciering voor een kleine handel om zo self-supporting te kunnen worden.
Er is geworven voor de bouw van een nieuwe trainingskliniek in Lichinga. Hiervoor is een container met
bouwmaterialen vanuit Nederland verscheept maar nog niet aangekomen op de eindbestemming.
In de maanden juli en augustus is door de familie Obdam een uitgebreide toerustingsreis ondernomen door
Mozambique en Zuid-Afrika, waarbij 15 zendingsbases zijn aangedaan in vier weken tijd. Op elke plek
werden trainingen gegeven, persoonlijke en pastorale aandacht gegeven aan de lokale werkers en waar
nodig connecties gelegd.

Voor meer achtergrond bij al deze projecten en activiteiten: kijk op de website www.franksandra.nl onder
Nieuwsbrieven.
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