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Van de voorzitter

Ook 2015 was weer een mooi jaar voor Charilove.
Alleen al in de eerste helft is € 7800 gedoneerd! Onze
trouwe donateurs zijn het project blijven steunen.
Ook zijn er nieuwe mensen bijgekomen. Een aantal
donateurs heeft zijn verjaardag gevierd en de gasten
gevraagd voor Charilove te doneren. Geweldig
natuurlijk!

Dankzij u is er hard gewerkt aan een verdieping en
een dak op de slaapzaal die Charilove in 2014
bouwde. Wij vertrouwen erop dat we dit project in
2016 kunnen afronden. Daarnaast was er een grote
gift van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in
Rijswijk die het mogelijk maakt om een keuken te
bouwen. Tot nu toe werd er gekookt op een
houtvuur. Hopelijk is dat binnenkort verleden tijd en
kunnen er op een duurzame manier de dagelijkse
maaltijden voor de kinderen worden bereid!
Een bezoek aan Charilove om de nieuwbouw met
eigen ogen te zien, staat gepland in 2016. Uiteraard
zullen wij hier verslag van doen.

De verdieping op de slaapzaal.

Helaas waren er net als andere jaren soms
schrijnende berichten van Chris Omusi, de
“founding father” van het project. Corruptie,
wantoestanden als een kind naar het ziekenhuis
moet, een kind dat gedumpt wordt bij Charilove
of diefstal van bijvoorbeeld een nieuwe accu van
de Charilove-bus. Maar ondanks deze
tegenvallers blijft Chris geloven in wat hij moet
doen: het helpen van de minder bedeelden.

Namens Chris bedanken wij u voor uw steun en
hopen ook in 2016 weer op u te mogen rekenen!
Erika Priebee
Voorzitter Stichting Charilove Netherlands
Even pauze voor de dove kinderen.
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Wij realiseren ons niet altijd dat Charilove al bestond
toen wij in 2001 via Adri Rodenburg met Chris en zijn
project in contact kwamen. In oktober 2015 was het
25 jaar geleden dat Chris Omusi, na zijn loopbaan als
geestelijke, zijn levenswerk oprichtte. U weet, hij is
een zeer gelovig mens en ziet het werk dat hij, dat zij,
dan wij met ons allen verrichten, als een teken dat
God met hem, met hen, met ons is. Daarvan getuigt
hij in zijn mail waarin hij verwijst naar het jubileum:

CHARILOVE AT 25: ChariLove's most profound
achievement is that the body is still alive -hale &
hearty all these 25 long years- in spite of all the
betrayal, trampling, persecution, deprivations,
serial "rape" and frustration it has suffered. And
like JESUS its Author and our Master & Mentor,
ChariLove has continued faithfully in doing good
even in a most bizarre & incredibly perplexing
environment we find ourselves operating in!
(Indeed, it's like 2 Cor.4:8-10 and Rom.8:31-39
were written with ChariLove in mind).

We raise up in our heart in prayer all those who in
the course of these difficult years have helped us
to keep faith. May GOD put joy in your heart and
a smile on your face for all the kindness you
showed us to help us realise our passion and
option for the truly poor and needy. Please accept
our silent and profound gratitude.
TO GOD BE ALL THE GLORY!
Christopher Omusi
In onze tijd komen we weinig mensen tegen die zó
door de Bijbelverhalen zijn geïnspireerd en aan het
werk zijn gegaan. Niet iedereen zal hier voeling mee
hebben, ook niet binnen Charilove NL. En gelukkig
hoeft dat ook niet. De kinderen in Benin City zullen
zich ook niet gelijk afvragen uit welke gedrevenheid zij
uit de goot werden opgeraapt. Ik denk aan een oude
Oosterse wijsheid: wie aan een kind een vis geeft, stilt
even zijn trek; wie het leert vissen, zorgt ervoor dat
het nooit meer honger hoeft te hebben. En dat is nu
precies wat er bij Charilove gebeurt!

Deze dames bereiden de maaltijden.

Bijzondere acties

Hier mag nogmaals worden genoemd dat de
Rijswijkse diaconie Charilove heeft uitgekozen voor
een bijzonder project: de bouw van de keuken. Een
eenmalige, grote gift maakt dit mogelijk. Inmiddels
is men in Benin City aan het werk!
De diaconale viering in de Benedictus- en
Bernadettekerk, eveneens in Rijswijk, heeft naast
een prachtige collecte allerlei nieuwe contacten
opgeleverd, zoals een werving binnen het eigen
netwerk van een enthousiaste bezoeker, die ruim
€ 2200 opleverde. Een andere bezoekster vierde
haar 90e verjaardag en bestemde haar cadeaus voor
Charilove. En zij is niet de enige geweest!
Zelf zijn we ook de boer op geweest, bijvoorbeeld
op de vrijmarkt in Leeuwendaal. Want als je je niet
laat zien, weten de mensen ook niet wie je bent.
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Het afgelopen jaar is er veel gedaan om met
name de nieuwe keuken te realiseren. Het
moment dat wij Chris konden melden dat de
bouw kon beginnen, had niet beter gepland
kunnen worden. De dag ervoor was nl. de
noodkeuken ingestort. Deze werd gebruikt
sinds de start van de bouw van de slaapzaal en
was echt hard aan vervanging toe. Chris was
dan ook meer dan verheugd en dankbaar voor
dit bericht.
Kleurplaten doen het altijd goed.

Plezier met bellenblazen.

Een beetje voetballen.

Er is regelmatig contact met Charilove en het
gaat over het algemeen goed. Er zijn wel steeds
weer schrijnende verhalen over kinderen die in
het ziekenhuis opgenomen zijn of bij Charilove
gedumpt worden. Zo was de moeder van een
zwaar gehandicapte jongen overleden en de
familie wilde de zorg van deze jongen niet op
zich nemen. Hij is waarschijnlijk eenzaam en
alleen achter gelaten in een bos………. Dit zijn
situaties waar Chris zo machteloos in staat en
dan meer dan verdrietig is. Hij put dan kracht uit
zijn geloof en de steun vanuit Nederland doet
hem ook goed. Mede dankzij uw belangstelling
en financiële hulp kan hij de zorg die deze
kinderen zo hard nodig hebben, blijven bieden.
Naast de bijdragen van onze zeer gewaardeerde
donateurs, waren we heel blij met de
belangstelling tijdens o.a. presentaties in de
Rijswijkse kerken, de donateursmiddag en
deelname aan verschillende activiteiten zoals
Koningsdag en het Strandwalfestival. Het voelt
goed wanneer men interesse toont voor
Charilove en dan is elke euro er een. In 2016
staat er weer een bezoek van een of meerdere
bestuursleden op stapel (uiteraard gaat dit op
eigen kosten!). We willen naast de kinderen,
Chris en al die mooie mensen die Charilove
mogelijk maken, ook de bouw vorderingen graag
met eigen ogen zien. En daarnaast zowel
letterlijk als figuurlijk de warmte weer
voelen……….!!
Joke van Campenhout
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Aan de diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk
(verstuurd aan Chris Stoops en Peter Driessen)
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10 november 2015

Eerwaarde zusters en broeders,

Betr.: voortgang keukenproject Charilove,

Graag praten we jullie bij over de voortgang van de
aanleg van de keuken van Charilove in Benin City, het
project waarvoor jullie zo’n genereuze gift hebben
gegeven.
Onlangs ontvingen wij foto’s van de eerste
werkzaamheden: de bouw is begonnen! Bijgaand de
bewijzen dat jullie/ons geld goed besteed wordt.

Chris Omusi had al verder willen zijn. Helaas ontstond er
een meningsverschil met een buurman over het
eigendom van een stukje land waar een deel van de
keuken had moeten komen. Chris heeft besloten geen
juridische procedures te beginnen, omdat deze in de
eerste plaats geld kosten en in de tweede plaats qua
uitkomst naar Nigeriaanse maatstaven geheel onzeker
zijn. Dit heeft enige tijd gekost.
Wij hebben inmiddels het gehele bedrag naar Nigeria
overgemaakt en wachten nu even de ontwikkelingen
daar af: pas als we er zeker van zijn dat de bouw vordert,
doen we een nieuwe storting. We blijven beseffen dat
Nigeria niet Nederland is…

We zullen jullie op de hoogte houden van Chris’ pogingen
de keuken toch zo snel mogelijk van de grond te krijgen!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting
Charilove NL,

Het begin van de nieuwe keuken is er!

Ruud Poortier, secretaris

Adres en donaties

Meer weten? Kijk op de website: www.charilove.nl
Wilt u inzage in de financiën, laat dit dan weten.
Wij sturen u dan de jaarrekening toe.

Adres: Frederiklaan 57a
2281XM Rijswijk.
E-mail: info@charilove.nl
Kamer van Koophandel Den Haag nr. 27373147.
Charilove is lid van koepelorganisatie Partin.

Wilt u iets doneren aan de Stichting Charilove?
Elk bedrag is welkom op bankrekeningnummer
IBAN: NL10 TRIO 0198 3144 18
BIC: TRIONL2U
t.n.v. Stichting Charilove Netherlands te Rijswijk.
Uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting!

Elke dag is er een maaltijd voor de kinderen.

