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Beste familie en vrienden,

We willen jullie vanuit Oeganda een gezond en gezegend 2023 toewensen! We
bidden dat een ieder dieper mag groeien in geloof, hoop en liefde in het
dienen van onze Heer.

Als we terugkijken op afgelopen jaar dan willen we graag de dankbaarheid van
de Pokot mensen met jullie delen. Door middel van jullie gebed en financiële
steun hebben jullie een grote impact gemaakt op de levens van vele Pokot
mensen.
Kun je jezelf voorstellen hoe blij je zou zijn als:
- je een zware jerrycan van 20 liter niet meer kilometers ver hoeft te dragen,
omdat de waterpomp nu heel dichtbij is?
- er elk moment van de dag stromend drinkwater is, in plaats van een paar
liters per dag?
- er elk moment schoon en vers water is voor het vee om te drinken, in plaats
van vervuild water en dus er veel minder vee ziek is of dood gaat?
- er nu veel meer tijd is om andere dingen te doen, omdat je niet meer ver
hoeft te lopen voor water?
- de school voor je kinderen weer geopend wordt, omdat er weer water in de
buurt is?

We willen u graag laten weten dat de dankbaarheid van de mensen in de
plaatsen waar een waterpomp geplaatst is ook zichtbaar is in de
verantwoordelijkheid die de bevolking neemt als er iets gerepareerd moet
worden. Zonder onze hulp heeft de bevolking van Lopedot de drinkbak voor
het vee weer opnieuw aangestreken, zodat de drinkbak weer in goede staat
verkeerd.

Zin in een eitje?

In de maand april verkopen we weer
verse eieren van een Zeeuwse
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DANK U WEL!

- voor uw gebed voor het gezin en
werk van Chris en Trudy.
- voor uw gulle donaties en giften.
- voor uw aanwezigheid tijdens het
huiskamerconcert met opbrengst
voor OTM.
- voor uw bierpakket bestellingen.
- voor uw actieve bijdrage tijdens de
mountainbike tocht op Walcheren.
- voor uw gezelligheid en giften op de
Winterfair in de Ontmoetingskerk



Ook de lokale overheid steunt het OTM project in Lopedot. Naast de twee watertanks van 20,000 liter, die gebouwd
zijn door Stichting OTM, is er een extra watertank van 10,000 liter bijgebouwd met geld van de lokale overheid, zodat
er nog meer water opgeslagen kan worden, waardoor er kleinschalige landbouw mogelijk is. Ook zijn er twee extra
watertappunten geplaatst, zodat de wachttijd bij de pomp minder lang is.

We zijn heel blij dat we deze dankbaarheid ook met onze vrienden uit Nederland hebben mogen delen. We zijn tijdens
de kerstvakantie naar de waterpomp in Lopedot geweest en geproost op het drinkwater dat vrij uit de kranen stroomt.

Als we vooruitkijken naar het nieuwe jaar dan zijn we van plan om een nieuwe waterpomp in Nakipam te plaatsen.
Nakipam heeft al een bestaande handpomp. Helaas is deze regelmatig kapot en daarom willen we een pomp op
zonne-energie plaatsen. Dit zorgt ervoor dat het water elk moment van de dag beschikbaar is voor meer dan 2500
mensen en zelfs opgeslagen kan worden. Helpen jullie mee om dit mogelijk te maken? Wij ontvangen geen
levensonderhoud van Stichting OTM. Al uw geschonken euros worden volledig besteed aan de projecten in Pokot.

We willen dit nieuwe jaar in Gods handen leggen en Gods weg volgen zodat Hij steeds meer zichtbaar wordt in ons
leven en in Pokot.

Warme groeten van Chris & Trudy, Salat, Kalia en Ruby

OPROEP
Stichting OTM is op zoek naar iemand die het enthousiaste bestuursteam wil versterken.

Ben jij geïnteresseerd en heb je feeling voor de opmaak van de nieuwsbrief? Laat het ons maar weten!


