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Zonder Dak 
  

Eén fikse hagel- en regenbui was genoeg om het dak te 

laten instorten. Huis kapot, en de weinige bezittingen naar 

de maan. En geen geld om het dak te laten repareren. 

Onze huishulp is in tranen als ze vertelt over dit lot dat 

haar dochter Rina met haar man en twee jonge kindertjes 

getroffen heeft. Waar moeten ze nu heen? Opnieuw wordt 

het spaarpotje dat de huishulp bij ons in huis bewaard 

aangesproken, om geld te kunnen opsturen naar haar 

dochter aan de andere kant van het land. Voor de 

zoveelste keer moet ze weer al het geld opmaken dat ze 

spaart om een eigen stukje grond af te betalen. Telkens 

als ze een beetje gespaard heeft gebeurt er wel weer iets: 

ziekte, een ongeluk, een onverwachte schuldeiser… 

Wat hebben wij het ontzettend goed. Een trouwe 

achterban en verzekeringen helpen ons als er iets gebeurt. We zijn gezond en onze kinderen 

krijgen een goede opleiding. Regelmatig worden we geconfronteerd met mensen die het zo 

ontzettend veel moeilijker hebben. Waar hebben wij toch onze goede omstandigheden aan 

verdiend? Nergens aan, natuurlijk. De enige reden dat we dit alles hebben is zodat we kunnen 

delen… Zodat we onze energie kunnen besteden aan het dienen van anderen. Niet dat het 

overigens altijd zo makkelijk is om te weten hoe dat het beste te doen! 

Rina aan de andere kant van het land luistert graag naar de Bijbelverhalen die wij haar gegeven 

hebben op een luisterapparaatje. En haar schoonmoeder leest elke dag in de Bijbel die ze aan 

ons gevraagd had. We horen dat vrouwen uit het dorp zich om haar heen verzamelen om mee 

te luisteren. Wat mooi dat Gods boodschap daar mag klinken! We bidden dat het hun hart mag 

raken. Maar ook dat ze een nieuw dak mogen krijgen! 

  

Bid voor Rina en haar gezin, voor hun materiële nood, en dat Jezus in hun harten mag gaan 

leven. 

Dank God dat we zelf genoeg hebben om ook van te delen! 

  

Karsten en Irene 

 

Rina met haar zoontje, toen ze nog 

bij ons in de straat woonde 


