
Beste vrienden 
We willen graag   van deze  gelegenheid gebruik  maken om jullie heel   erg   te  bedanken  vanuit  de  
kern  van  ons  hart  voor  jullie  tijd  en  enorme  harten  voor  Gentlecare.  We hebben geen  
woorden  aan  u  te  uiten    hoeveel  dit  ons  helpt  hier in  het  centrum.   Met  deze moeilijkste  tijd 
van  Covid    heeft  en is het een  zeer  moeilijke  tijd die we  gaan  door.   Britstown  is een  kleine  
Karoo  stad  in  de  Noordkaap   met  een  bevolking  van  ongeveer  8000  mensen.  We hebben 
momenteel  een  werkloosheid  van 90%  en  een  enorme HIV / TB  en  Covid  op  dit  moment. 
We hebben Gentlecare sinds   2007  gerund en  onze  bedcapaciteit    is 30  patiënten,  dit  is  slechts 
een druppel op  de  gloeiende plaat, omdat  er  op  dit moment geen plaatsen in Zuid-Afrika    zijn  die  
doen  wat we doen.  We zijn  meestal vol gehouden,  maar  de  lokale  ziekenhuizen  en  sociale  
ontwikkeling  centra, alswe   geen  financiering  van  de overheid  krijgen  we  alleen  afhankelijk  van 
donaties. Dinie maakt al    vele  jaren   deel uit van Gentlecare  en  we kunnen je niet  genoeg  
bedanken  voor  al  je  liefde, tijd  en  moeite  die  je  aan  Gentlecare  hebt  gegeven,  je  bent een  
echte  ster  en  we  groeten  je! 
We zullen    u  enkele  verhalen  geven  van  de  patiënten hier bij  Gentlecare terwijl we  de  reis  met  
u reizen!  Deze  maand sturen   we  u  het verhaal van Gerrie, Gerrie is 60  jaar  oud  en  woonde  met  
zijn  broer  in  Witbank  in  Gauteng,  toen  mensen  ingebroken  in  hun  huis,  koppelverkoop  de  2  
broers  aan  stoelen  en  verkrachten van  de  vrouw!! Zijn  broer  kon het niet  verdragen  om te  zien  
wat  ze    deden,  toen  hij  een  hartaanval   kreeg en  stierf.  Gerrie  ontsnapte  en  liep    en  liep  hij 
werd later gevonden  door  een  Nigeriaan  die had een winkel .... Hij  nam  Gerrie in  en  gaf  hem  
onderdak  gewoon   weer om te  ontsnappen  met  zijn leven  nadat  ze   de  winkel  in brand.... Gerrie  
weer  net  liep  en  liep  hij  viel  in  een  Telkom  Mangat1   en  was  er  voor  enkele  dagen  toen hij 
werd gevonden  door  een aantal  kinderen, hij was in een  zeer  slechte manier, hij is  nu  blind  en  
doof  ... hij werd  naar  ons gestuurd     omdat  hij   nergens  heen  kon  en  ze hem  niet  in  het  
ziekenhuis konden  houden.   Het leven heeft    hem niet goed behandeld,  maar we zijn in staat 
geweest om vertrouwen en  liefde terug    te  zetten  in  zijn  hart,hij  moet  gaan  voor  een  operatie  
en we een blij om te  weten  dat  we  met  hem  als  hij  gaat  en  we  zullen  hier  zijn wanneer  hij  
nodig heeft om te  genezen  en  dat  is  waarom  wat we doen  geeft  ons  zo  veel  vreugde  is  het 
verhalen  als Gerrie  dat  maken  het de moeite waard  de  tijd  .  Het is  uw  gulle  donaties  die   ons  
leven  zo  veel  beter  om de   minder  bedeelden te helpen  dit  is  veruit   de  meest  prachtige  
geschenk dat men  kan hebben is om mensen  in  nood te  helpen  en  we  danken  u  zo  veel  voor.   
Ik   stuur  u  foto's  van  het  centrum  en  van Gerrie, zal ik      sturen  u  meer  verhalen  per  maand  
en  ook  laten zien    wat  we doen! 
Dank u  allen  weer  zo  veel  en  het  zou  geweldig zijn als  het mogelijk  is  in  de  toekomst  te  
bezoeken  onze  zorgcentrum  ,  men weet nooit …. we hebben  de  eer gehad van  dinie   vrienden  
en  familie  bezoek  ons  het  was een echte  traktatie. 
Veel zegeningen  en  liefde  van  ons  allemaal  bij  Gentlecare 
 

 
1 Een mangat is een opening die bedoeld is om toegang te bekomen tot een installatie of 

voertuig om onderhoudswerkzaamheden of controles uit te voeren. 
 
 


