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Beste familie en vrienden,
Het is (te) lang geleden dat we een nieuwsbrief hebben geschreven! Gelukkig ligt dat meer
aan het feit dat er in de afgelopen zes maanden heel veel werk is verzet, dan dat er niets
was om over te schrijven. Van deze intensieve periode willen we graag een paar hoogte- en
dieptepunten met u delen. (Leest u daarvoor ook even de nieuwsberichten van Joseba op
pagina 3.)
Vanuit Canada zijn er opnieuw mooie verhalen te vertellen over baby’s die gered zijn! Twee
jonge moeders kozen ervoor hun kindje te houden, doordat ze op straat of op school
in aanraking gekomen waren met medewerkers en de posters van CCBR. Deze kindjes
leven, omdat beelden meer zeggen dan duizend woorden.

Verder is het de mensen die abortus juist stimuleren opgevallen wat we doen en proberen ze
steeds manieren te vinden ons werk te dwarsbomen. Het bekladden, vernielen en stelen van
onze borden is iets wat regelmatig gebeurt. Nieuw is dat ARCC, een kleine pro-abortus
organisatie, ontdekt had dat de stagiairs die tijdens de zomer bij ons werkten gebruik konden
maken van subsidies. De overheid verstrekt die aan organisaties die studenten een zomer
lang in dienst nemen. Voorwaarde is dat de studenten zich vaardigheden eigen maken die in
hun studie en loopbaan van pas komen. Omdat de stage bij CCBR aan alle voorwaarden
voldoet, hebben we de afgelopen jaren deze subsidie gekregen. Verschillende pro-abortus
activisten namen hierover contact op met de overheid, wat resulteerde in aardig wat mediaaandacht. De minister van werkgelegenheid reageerde daarop met de mededeling dat
CCBR hiervoor niet meer in aanmerking komt. Een aantal weken later kreeg Nick officieel
bericht van dit besluit: de subsidie is stopgezet, ondanks dat de studenten voldoen
aan de eisen voor deze toelage. De enige reden hiervoor is dat CCBR een andere mening
heeft over abortus dan de overheid.
Kortom, twee weken voordat de zomerstage zou beginnen, viel er een gat van meer dan
150.000 dollar in ons budget – het bedrag dat ingezet zou worden om 34 jonge mensen een
vergoeding te geven voor hun werk tijdens de zomer. Omdat het doel van de ARCC was het
werk van deze studenten volledig te blokkeren, zijn we juist doorgegaan, biddend dat het
geld er zou komen. De actie die werd opgezet om dit doel te bereiken (door middel van
“crowdfunding”) bracht al snel 135.000 dollar op. De laatste dagen waren spannend, maar
voor het verstrijken van de einddatum was de 150.000 dollar binnen. Wat een wonder.
Het werk dat deze zomer is gedaan, is dus volledig mogelijk gemaakt door donaties van
mensen die ons werk steunen en boven alles, door God die mensen bereidwillig maakte om
te geven. Hij heeft voorzien!
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Verslagen van ontmoetingen, opgeschreven door onze studenten, laten zien dat talloze
mensen hun idee over abortus hebben bijgesteld. Neem bijvoorbeeld het verslag van Kim,
één van de studenten:
Ik sprak vandaag een meisje bij wie een abortus was verricht toen ze zes maanden zwanger
was. Ze nam een kaartje mee met het adres van een website gericht op hulp na een abortus
en bedankte me. Een vriendin van haar kwam naar me toe en we bespraken of abortus een
optie is in een aantal moeilijke omstandigheden. Uiteindelijk concludeerde ze van niet, zelfs
niet in een situatie van verkrachting: ‘het is nog steeds menselijk leven’, zei ze. Toen ze bij
haar vriendinnen ging zitten, hoorde ik haar vertellen wat we net hadden besproken.
Juist in tijden van tegenstand zijn we erg bemoedigd door de hoeveelheid positieve
resultaten en door de gebeden en financiële steun van “pro-lifers”.
Ook zijn we ontzettend blij met het werk dat Iman hier heeft gedaan als stagiair in het
afgelopen half jaar. Hij heeft zijn kennis en vaardigheden met enthousiasme ingezet om Nick
te helpen met het personeelsbeleid en de boekhouding. Ook heeft hij meegedaan aan het
straatwerk, wat heel moedig is als je daarin geen ervaring hebt en het Engels niet je
moedertaal is. Iman zet zijn werk voor het ongeboren leven voort bij Stichting Joseba (zie
nieuws vanuit Joseba).
We zijn met het gezin in juli bijna een maand van huis geweest, omdat we van Ontario naar
Alberta gereden zijn – een reis van zo’n 10.000 km heen en terug! In Alberta genoten we van
onze vakantie en tijd met vrienden en familie daar. Maaike kon er nog een presentatie doen
in samenwerking met Lethbridge Pro-Life, de organisatie waar ze eerst in dienst was. Nick
verbleef bijna een week in Calgary, waar hij werkte met de westelijke afdeling van CCBR en
vergaderde met het bestuur. Het was een mooie reis.
Kort na thuiskomst kwamen Maaike’s zussen een week op bezoek. En vlak voor de school
weer begon, logeerden Maaike’s ouders ook nog bij ons. Het is iedere keer weer genieten
als er familieleden zijn, die je verder zo weinig ziet. Met de kinderen gaat gelukkig ook alles
goed. Jonah is net begonnen in Grade 2 (groep 4) en wordt tegenwoordig vergezeld in de
schoolbus door Elliot, die begonnen is op de kleuterschool. De zusjes Tisa en Amaris zijn
elke morgen blij elkaar weer te zien; ze zijn gezellige speelmaatjes overdag.
Er is aan het einde van de zomer dan ook heel veel om dankbaar voor te zijn. We tellen onze
zegeningen en realiseren ons daarbij dat veel van die zegeningen mogelijk gemaakt worden
door u. Heel hartelijk dank daarvoor.
Love,
Nick & Maaike, Jonah, Elliot, Tisa en Amaris
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Nieuws vanuit Stichting Joseba



In april mocht Maaike in Krimpen aan den IJssel een presentatie houden voor bijna
300 jongeren uit de Gereformeerde Gemeente. Op de plek waar ze zelf als klein
meisje woonde, kon ze nu spreken over de waarde van het menselijk leven en hoe je
als jongere het gesprek over abortus kunt aangaan. De jongeren waren erg
betrokken; ze stelden goede vragen en veel van hen werden donateur. Aan het eind
van de avond schonk de kerkenraad een bedrag van 1000 euro voor het werk van
CCBR. We waren er stil van.



Tijdens het bezoek van Maaike in april, heeft zij met Huib Kaan gewerkt aan het
opnemen van een presentatie. Stichting Joseba kan daardoor scholen en
verenigingen voorzien van een korte film waarin duidelijk de presentatie -zoals
Maaike die normaalgesproken geeft- bekeken kan worden.



Nog een hoogtepunt is de vormgeving van de nieuwe website door Dorst
Communicatie uit Yerseke. De nieuwe website is inmiddels in de lucht en ziet er
prachtig uit. Gaat u vooral even kijken!



Binnenkort zal de website van Joseba meer gaan ‘leven’ door meer en kortere
nieuwsberichten die gekoppeld zijn aan social media. Ook zijn er plannen voor een
webshop in het nieuwe jaar.



Op 7 augustus werd baby Chris geboren. Zijn ouders besloten om in
plaats van kraamcadeaus een gift te vragen voor Joseba. Op deze
manier haalde Chris bijna 500 euro op! Vindt u dit een leuk idee,
ook voor uw eigen verjaardag, jubileum of kraamtijd? Neem contact
met ons op en Joseba levert bijpassende kaartjes.



Helaas neemt Joseba per 1 november 2017 afscheid van bestuurslid
Sanneke Westerlaken-Dorresteijn. Sanneke heeft dit werk ruim vier
jaar gedaan en heeft besloten dat het tijd is voor iets anders. Gelukkig
is en blijft zij actief als vrijwilliger bij Er is Hulp, waar echt een stukje
van haar hart ligt. Bedankt voor alles, Sanneke.
 Heel blij zijn we met ons nieuwe, jonge en
enthousiaste bestuurslid Iman van der Maas. Iman wordt
de nieuwe penningmeester, in Sanneke’s plaats. Ervaring
met de boekhouding heeft hij in Canada kunnen opdoen.
Verder is Iman heel handig met websites en social media,
wat Joseba erg goed van pas komt. Welkom Iman!

Astrid, Sanneke en Willemijn
Stichting Joseba
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