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Een persoonlijk woord  van Avis Rideout: 

“Jezelf zijn.” 

Heb jij ooit het gevoel gehad niet genoeg te zijn?... Niet slim genoeg, niet geliefd genoeg, 

niet rijk genoeg, niet goed genoeg?  Ongeacht onze positie of status, geloof ik dat we dit 

allemaal wel herkennen… zelfs de rijken, de beroemden, de aantrekkelijken, en het intellect 

van de wereld.  Misschien komen deze gevoelens tevoorschijn als gevolg van als we ons zelf 

vergelijken met anderen. Maar God vergelijkt ons niet met anderen. Hij wil ons helpen de 

persoon te worden die hij heeft bedoeld dat wij zouden zijn. … de echte ik, de ware jij. Hij 

heeft ons alle noodzakelijke talenten en karakteristieken gegeven om Zijn doel voor ons 

leven te kunnen vervullen, dus laten we niet langer tijd verspillen aan zelfmedelijden of het 

verzinnen van excuses, maar laten we in geloof uitstappen en daardoor God de gelegenheid 

geven Zijn kracht en liefde te tonen door ons, om te bewerkstelligen wat alleen Hij kan.  Het 

is mijn verlangen dat onze Agape familie gaat begrijpen en accepteren wie zij werkelijk zijn 

in Christus en de prachtige plannen zullen ontdekken die hun Hemelse Vader voor hen klaar 

heeft liggen. 

Met het opheffen van de Covid beperkingen, zien we een toename van het aantal bezoekers 

bij Agape en met name in  degenen die interesse hebben in vrijwilligerswerk, hulpmiddelen 

en eten doneren. God blijft zijn belofte vervullen dat hij zal voorzien in al onze behoeften, 

dus we zijn er zeker van dat onze kinderen nooit honger zullen hebben.  

De tandartskliniek is helemaal klaar om goed te worden gebruikt, dankzij een 

gepensioneerde tandarts uit Amerika, die zowel financieel als door middel van de uitrusting 

heeft gedoneerd. En hij zal ook in de toekomst blijven steunen. Nu hebben we alleen nog de 

juiste tandarts nodig die zijn of haar zorg kan geven in het verzorgen van de gebitten van de 

kinderen. Update over de tandartskliniek: op 18 November kwam het eerste team 

tandartsen naar Agape. Het was druk maar goed. We hebben ook het staatskindertehuis 

uitgenodigd om te komen. 22 Kinderen en hun verzorgers kwamen om hun gebit te laten 

verzorgen. 

De Montessori school is gestart en de kinderen genieten van hun eigen ruimte waar zij de 

dingen kunnen doen en leren die ze echt willen. We zijn dankbaar aan een oudere 

Australische dame die deze waardevolle leeromgeving mogelijk heeft gemaakt voor de 

kinderen. En ook de buitenspeelplaats is klaar voor gebruik, dankzij onze 

vrijwilligster/dokter uit Zwitserland, die de fondsen heeft geworven voor dit project.  

Het volgende project is onze slaapzaal met 20 kamers. Het fundament is al een poos 

afgerond en wacht alleen nog op de benodigde fondsen om door te kunnen met de bouw, 

om ook deze droom werkelijkheid te laten worden. Update over onze slaapzaal: Rotary 

International Hong Kong heeft ons gezegend met de financiële middelen om 10 kamers te 

kunnen bouwen. We hebben dus nog geld nodig voor 10 kamers. 



Gedurende het afgelopen jaar, zelfs met de beperkingen van Covid, zijn er 23 Agape 

kinderen geadopteerd. Dit heeft de adoptiegezinnen veel vreugde gegeven. Zij sturen 

bericht dat de kinderen zich goed hebben aangepast aan de voor hen nieuwe situatie. Er 

staan nog veel meer kinderen op de wachtlijst voor adoptie.  

Negen kinderen zijn weer gaan wonen bij hun ouders, na een relatief korte periode bij ons 

te zijn geweest. Twee van onze oudere meiden ronden hun verpleegkundigen-opleiding af 

en één van hen heeft de wens om door te leren en de ander gaat een baan zoeken.  

Dit jaar is alweer bijna afgelopen en zonder God en jou hadden we niet alles kunnen 

bereiken wat we hier hebben gedaan hier in Agape Home. Hartelijk bedankt van onze Agape 

familie en staf voor de wijze waarop je ons hebt ondersteund. Laten we dankbaar zijn en de 

wedloop lopen tot we de finish hebben bereikt.  

 

           

 

 
       

Gods zegen,             

Avis & Agape family 


