
BENEFIT:

Die brug wil Elyada Center met veel culturele tact en

gevoeligheid bouwen. In de eerste instantie wil

Elyada Center begeleiding en intervisie bieden aan

reeds actieve, vaak overbelaste hulpverleners. 

Hiermee versterken we datgene wat er al is. Daarna

willen we groei zien. We zien een team van

professionals voor ons. Locale mensen met kennis van

zaken, een passie voor innerlijke genezing en een hart

vol liefde voor God, anderen en zichzelf. 

Deze mannen en vrouwen worden begeleid vanuit

Elyada Center. In samenwerking met locale ministries/

NGO’s en kerken geven zij voorlichting, groepssessies

en één op één sessies aan cliënten met uiteenlopende

problematieken. 

INTRODUCTIE

Hulp rond emotionele problemen...

Voor de meeste Nederlanders is dit geen nieuw

concept. Hoogstwaarschijnlijk hebben familie,

vrienden of jijzelf gebruik gemaakt van het kleurrijke

palet dat Nederland rijk is, op het gebied van

psychosociale hulpverlening. 

Wat een zegen als iemand met kunde en compassie

meekijkt in je situatie en je helpt om oplossingen te

vinden, dingen te verwerken en als persoon sterker te

worden!

In Zambia staat emotionele hulpverlening nog  in de

kinderschoenen. Vanuit de overheid, de politie

(slachtofferhulp), kerken en NGO’s is hier veel interesse

naar. De nood zelf is overweldigend. Alcohol is de

meest gebruikte therapeut en zelfdoding is een veel

gehoord verschijnsel. 

E L Y A D A  C E N T E R  
H E R S T E L  I N  Z A M B I A   

MEER INFORMATIE 
www.vuurtjesinafrika.nl 

WAT ALS...

Wat als bekend wordt dat je met een begripvol

persoon vertrouwelijk kunt praten als je je depressief

voelt? Wat als er een mogelijkheid is om te leren

omgaan met trauma, verdriet en boosheid? 

Wat als verkrachte meisjes bij klinieken een

doorverwijzing krijgen naar een hulpverlener? Wat als

mishandelde vrouwen, die terecht komen bij

slachtofferhulp, het adres krijgen van een

supportgroep voor mishandelden vrouwen? 

Wat als kinderen uit weeshuizen en safe houses samen

met een hulpverlener een boek kunnen maken over

hun leven, en hierdoor hun gevoel van identiteit

herstelt wordt?  

Wat als Elyada Center een brug kan slaan tussen die

schrijnende nood enerzijds, en de welwillende, maar

niet wetende ‘Hoe dan?’, instanties anderzijds? 

HET AANBOD

DE FUNDAMENTEN ZIJN GELEGD

Z.o.z

Elyada Farm is ‘de zus’ van Elyada Center. Elyada Farm

is een biologische boerderij een paar km buiten

Kabwe, een oude mijnwerkerstad in Zambia met ruim

200.000 inwoners.

De afgelopen 2 jaar zijn daar de fundamenten voor een

boerenbedrijf gelegd en de nodige structuren voor

Elyada Center gebouwd.



Vier paarden, die gaan helpen in de begeleiding en

hulpverlening zijn aanwezig. Evenals een roundpen en

prettige nabesprekingsruimte. Dit gebouw  wordt

ingericht als groep - en trainings- accommodatie, met

mogelijkheid tot koken en kamperen. 
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Je (belastingaftrekbare) gift kun je overmaken naar

 NL44RABO0129858498  t.n.v. Stichting NewSpring Foundation
o.v.v. 'Elyada Center Zambia'.

Jan en Roos zullen in 2023 ook een aantal maanden in

Nederland zijn; nodig hen gerust uit voor een

presentatie!  

Volg ons de komende jaren op Social Media, schrijf je

in voor ons blog en/of gebedsapp en schroom niet

contact met ons op te nemen als je vragen hebt! 

Liefs van de VuurtjesLiefs van de Vuurtjes

Jan en Roos, wonen met hun 3 kinderen nu 5 jaar in

Zambia. Jan wordt blij van alles wat bio

geproduceerd wordt. Hij wil de komende jaren vrije

uitloop eieren en  kippenvlees verder de markt

opbrengen. Ook neemt Jan een deel van het

thuisonderwijs van de kinderen voor zijn rekening.

Roos zet, naast het tweede deel thuisonderwijs, haar

schouders onder de opzet van Elyada Center.  Samen

zien Jan en Roos God aan het werk, juist op plekken

waar het erg donker lijkt.  

VERVOLG

FINANCIËN

OVER DE INITIATIEFNEMERS

de trainingsaccommodatie in te richten. Te denken

valt aan de aanschaf van tafels, stoelen, een

whiteboard, keukenspullen, etc.

2 jaar lang salarissen te kunnen betalen aan de

hulpverleners die we gaan trainen, uitzenden en

begeleiden.

Hoe mooi dit allemaal ook mag klinken, we zijn er nog

niet. Het klaarmaken en runnen van Elyada Center kost

geld.  

Er zijn fondsen nodig om:

We verwachten dat - afhankelijk van het

opleidingsniveau en positie - 1 FTE €300 per maand zal

kosten. Dit is inclusief belastingen, verzekeringen en

pensioen voor deze werknemer en zijn/ haar gezin.

Dit komt neer op een eenmalig bedrag van €1700 voor

de inrichting en afwerking van de

trainingsaccommodatie, en een maandelijks bedrag

van €1200  om 4 hulpverleners een salaris te betalen.

De prognose is dat de komende jaren de kosten meer

en meer gedekt kunnen gaan worden door Elyada

Farm. 

Je zou ons enorm helpen als je dit project zou willen

promoten in je persoonlijke omgeving. Wij sturen je

graag een stapeltje van deze flyers toe!  

Hartelijk dank!Hartelijk dank!

 


