
In Blainleu kwam het halve dorpje tot geloof 
(het dorp telt nog geen 500 inwoners). 
Twee kilometer verder ligt Meampleu. Daar 
hadden de leiders gezworen dat ze 
Christenen met geweld zouden verjagen. 
We hebben hen bezocht. Toen ze hoorden 
van de Bijbelse oorsprong van hun stam 
Dan, en allerlei sporen daarvan in hun 
geloof, sloeg de stemming om. Men wilde 
ons dwingen om meteen het Evangelie te 
brengen in hun dorp. Onze aanpak: 
uitleggen hoeveel Bijbelse gebruiken 
bewaard zijn gebleven bij deze grote stam 
(anderhalf miljoen mensen) slaat in als een 
bom. Heiden en Christen beide zijn daar razend enthousiast over. Er is een beweging naar 
Christus op gang gekomen van nu al honderden mensen en hun aantal neemt dagelijks toe. En 
we staan pas aan het begin van het werk onder de Danieten in het mid-westen van Ivoorkust.  

  
De hele  wereld moet De hele  wereld moet De hele  wereld moet 
horen hoe macht ig Jezus  i s !horen hoe macht ig Jezus  i s !horen hoe macht ig Jezus  i s !    

In een Danitisch dorpje zagen we het gezicht van een vrouw besmeurd 
met leem. Men meent dat daardoor de koorts vermindert. Ze zag er zo 
vreselijk triest uit. We besloten haar naar een medische post te brengen, 
waar ze voor iets meer dan 10 euro medicijnen kreeg. Zo’n kolossaal 
bedrag had ze zelf nooit kunnen betalen. Later is ze geopereerd. Haar 
kaak was ernstig aangetast. Als we twee weken later waren geweest, zou 
Brigitte zijn overleden. 

Op het nippertje gered 

campagne in Blainleu 
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Onze medewerker Santosh Ranapaheli (uit Damak) heeft 
veel familie in Taksar in het Bhojpur district. Al meerdere 
keren hebben ze hem opgebeld. Ze willen horen van zijn 
geloof. De deuren staan wijd open. Voor 200 euro kunnen 
we Santosh met een helper voor enkele weken naar Taksar 
sturen, in de hoop daar de basis te leggen voor een nieuwe 
gemeente. “Jullie zijn gelukkig...,” zeiden zijn familie en 
vrienden in zijn geboorteplaats, en naar dat geluk zijn ook zij 
op zoek. 

Open deuren in Bhojpur, Nepal 

V.l.n.r. Dhruba Adhikari (leider van ons werk in Nepal), 
Santosh en Ruben, evangelist in Oorlabari 

Massale beweging naar Christus  
in Ivoorkust 
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We proberen vanaf het begin nieuwe gelovigen in te 
schakelen in evangelisatiewerk. In Ivoorkust hebben we al 
een rondreizend team van jonge mensen, onder leiding van 
Sammy Gbeadu. Het team wordt gecoached door een lokaal 
comité, en vooral door ds. Alfred Zranpiemi (lett.: De man 
die van God komt). 

Goeroe Atmananda heeft een miljoen 
volgelingen onder stammen in Oost-
Nepal en Sikkim. Kortgeleden zei hij: 
“Als ik er niet meer ben, moeten jullie 
allemaal Christen worden.” Zijn 
volgelingen willen daar niet op wachten. 
Ze staan wijd open voor het Evangelie. 
Er is veel belangstelling voor onze 
evangelisatieactiviteiten. De goeroe is 
een goede vriend van Bram Krol, en 
zegt steeds: “Ik bid tot jouw Jezus...” 
Wat gaat er gebeuren in Oost-Nepal? 
Er is geld nodig voor meer 
evangelisatieavonden in het grote 
gebied van de Kirati. 

Een moderne beweging van discipelen 

De goeroe van de Kirati 

Yibirs in Somalië 
De 30.000 Yibirs zijn zich ervan bewust dat ze Joodse wortels hebben. Ook al zijn ze moslims, ze worden mede 
daardoor enorm gediscrimineerd. Ze hebben dringend gevraagd om een schooltje, dé manier om hun kinderen betere 
kansen te geven. Dit kan gebouwd worden in het vreedzame noorden, dat als Somaliland een zelfstandige staat vormt. 
En naast de vraag om onderwijs, was er nog een andere. “Geef ons de Waarheid...” Zullen ze die ooit horen? 

links Sammy, met een andere discipel 

De predikanten Richard Mayoko en Antoine 
Tseki hopen in april/mei een tocht naar 
Idiofa, Dibaya-Lubwe en Mangaï te maken, 
waar we veel vrienden hebben. Ze willen 
kerkelijk kader instrueren, evangelisatiewerk 
doen en het nazorgwerk een nieuwe impuls 
geven. In die plaatsen hadden we eerder 
evangelisatiecampagnes.  

Nieuwe zendingstocht in Kongo 

Zohoa in Ivoorkust 

De Bètèstam woont in Ivoorkust net ten oosten 
van de stam Dan. Ook onder hen troffen we een 
grote openheid voor het geloof. Tijdens een 
tweedaagse evangelisatiecampagne kwamen 28 
mensen tot geloof, wat een wonder mag heten, 
want we kregen veel tegenwerking van de man die 
de stoelen en geluidsapparatuur verhuurde. Nadat 
hij het geld geïnd had, verdween hij met de 
noorderzon. Met veel moeite konden we de 
bijeenkomsten toch doorzetten. Die 28 mensen 
gaan allen door in het geloof en bezoeken trouw 
de kerk. Het in het dorp woonachtige stamhoofd 
heeft gezegd, dat hij wel zou willen dat al zijn 
stamleden gelovig worden. En wij bidden dat hij 
daar dan ook bijkomt.  Ds. Charles Bahi spreekt in Zohoa, zijn geboortedorp 
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Voor informatie over projekten, het laatste nieuws en foto’s zie www.bramkrol.com. 
Voor wie dit bijzondere werk wil ondersteunen: Stichting Facilite te Gorinchem,  

bankrekening NL61RABO0129865079. 
Voor adreswijzigingen: Secr. Van Hogendorpweg 7, 4204 XL  Gorinchem,  0183-636197. 

Eindredactie: Ron Anderson (Gorinchem). Website: Bert van Ameijde, (Leerdam). 
Facebook: http://www.facebook.com/gemeentegroei. 

Twitter: @bramkrol 
Blog: http://alseenlopendvuur.blogspot.com. 

 

Uitzicht vanuit 'Chisopani' 

Schooltje voor Chisopani, Nepal 

Op 30 km ten noorden van Kathmandu ligt het dorp Chisopani 
(6000 inw.), op een bergrug. In dat dorp is geen school en ook 
niet in de naaste omgeving. De overheid is bijna failliet, na 12 
jaar strijd met de Maoïsten (die eind vorig jaar de verkiezingen 
flink verloren, en nu is de toestand in het land weer 
vreedzaam). De meeste inwoners behoren tot de Tamangstam. 
Zelfs hooggeplaatste politici hebben ons gevraagd deze taak op 
ons te nemen. Er is een sterk schoolbestuur gevormd, en de 
eerste klasjes draaien nu in een leegstaande woning. 

Radio-uitzendingen in het Yacouba, Ivoorkust 

Met de burgeroorlog in Liberia werd radio ELWA 
geplunderd. Niets is er meer over. Deze radio had goed-
beluisterde programma’s in het Yacouba, de taal van de 
stam Dan. Radio-uitzendingen kunnen ons zendingswerk in 
belangrijke mate ondersteunen. Maar radio ELWA is er niet 
meer. Trans World Radio in Midden- en West Afrika wil 
ons helpen met het opzetten van uitzendingen op FM. Maar 
daar is wel geld voor nodig - en dat hebben we niet. 

De hemel in hun hart brengen 

Stichting Facilite maakt het werk van Bram Krol mogelijk. Er gebeurt heel veel, voornamelijk door de lokale medewerkers. 
Er is een reden om blij te zijn - God laat zijn kerk niet los. De wereld móet het Evangelie horen! Facilite doet veel met 
weinig geld; elke cent wordt dan ook omgedraaid. Wilt u bijdragen, dan heel graag. En zeker uw gebed is van groot belang. 
God verhoort gebeden. Kijk eens naar het laatste nieuws op onze site: www.bramkrol.com. Daar vindt u ook 
reisverslagen, projekten en informatieve artikelen. 

Om u blij te maken 

Opwekkingen lijken zo ver weg. Maar ze zijn er. Ze breken soms met 
grote kracht door, zoals beschreven in ‘Als Gods Geest neervalt...’ Samen 
met ‘Bulldozer van een opwekking’ (verslag van een zendingsreis in Kongo) 
te verkrijgen voor 15 euro, zonder verzendkosten. Even bestellen via de 
website, en Bert stuurt ze u toe, of een telefoontje naar Bartalien (0183-
636197). 
 

 

Abdoulaye Sangho, dir. T.W.R. Midden– en West-Afrika 

Wie durft er over deze Danitische brug te komen? 

cursus Bhuji, Nepal 


