
Beste vrienden,  
Wat fijn is dit  om de foto's van het project met u te delen omdat we geld van u 
hebben ontvangen.  
Om te beginnen moeten we met u delen dat het water niet op een beter 
moment had kunnen komen. In onze stad zitten ze nu al een paar dagen zonder 
water en dat is zo slecht. Vandaag had de stad geen water, maar in Gentlecare 
was er volop water.  
Ik heb gisteren één van onze patiënten naar De Aar in het ziekenhuis gebracht 
Hij had een spoedoperatie nodig maar in  De Aar was geen water beschikbaar 
en ook het ziekenhuis had geen water. Het sneed door mijn ziel  toen ik hem 
daar achterliet.  
Hij is blind, hij kan zelfs zijn handen niet wassen en had geen water om iets te 
drinken 
Hij had niet eens een kussen;  we moesten alles zelf kopen. Dit is een 
schokkende  ervaring en erg triest. Het is een nieuw ziekenhuis maar het lijkt 
erop dat het erg oud en versleten is.  
Het breekt mijn hart dat onze gezondheidszorg zo slecht georganiseerd is, maar 
helaas ook zó waar. De armen weten niet beter en betalen het met hun leven.  
Daarom willen we u vanuit de kern van ons hart bedanken voor uw gulle harten 
om ons te helpen om anderen te helpen die minder geluk hebben.  
We hebben een baby die 2½ jaar oud is en hij weegt slechts 6 kg.  
Hij heeft AIDS-TBC en had COVID;  deze kleine man is een wonder, hij kreeg dan 
ook de naam Mirical. Zijn moeder kwam naar ons uit wanhoop omdat ze niet 
langer voor hem kon zorgen.  Ze heeft geen eten en ze kan niet meer voor hem 
zorgen. Hij heeft een buis in zijn buik, die geblokkeerd was maar we kunnen 
met trots zeggen dat hij nu 500g is aangekomen. Hij begint een beetje 
menselijk te worden en hij heeft meteen ons hart gestolen. Met Gods genade 
zijn we er zeker van dat hij genoeg in gewicht zal aankomen en geliefd zal zijn 
bij veel moeders bij Gentlecare.  
Hij komt uit Strydenburg, onze buurstad op 75 km van Britstown. 
De armoede is daar momenteel erg hoog en er is zoveel ellende, maar we 
weten dat we op zijn minst een verschil kunnen maken voor 30 patiënten die in 
Gentlecare wonen.  
We hebben de afgelopen 3 weken twee sterfgevallen gehad en we verwachten 
dat vanavond ook voor een 84-jarige dame die verkracht is. Ze heeft nooit 
geweten dat ze aids had, dus ze heeft nooit medicijnen genomen en het is nu 
medisch gezien te laat om ermee te beginnen. Ze is nu  erg ziek en we 
verwachten dat het ergste nu op elk moment kan komen . Heel triest.  
We sturen jullie de foto's van de watertank de pomp en de filters. Dit is 
gewoon geweldig. We hebben 24/7 beschikking over water. Hartelijk dank. Van 



Van het geld dat Emmy1 ons schonk, kochten we de wasmachine.  We hebben 
haar naam er op gezet  zodat het ons zal herinneren aan haar warme en gulle 
hart voor Gentlecare. Heel erg bedankt allemaal en wensen dat al jullie  harten 
warm en heel lang zullen pompen voor Gentlecare! Wij sturen u alle warme 
wensen van Gentlecare en danken u voor uw tijd, liefde, gebeden en 
vrijgevigheid. We kijken ernaar uit om u volgende maand meer nieuws uit 
Gentlecare te  sturen.  
Zegeningen  van  iedereen  bij  Gentlecare 
 
We stellen jullie erg op prijs en we hopen jullie allemaal graag op een dag te 
kunnen ontmoeten als  hopelijk de COVID voorbij is. We willen dan onze 
dochter in Oostenrijk bezoeken en zullen dan zeker ook moeite doen om u in 
Nederland te komen bezoeken. Wij sturen u alle warme wensen van 
Gentlecare en danken u voor uw tijd, liefde, gebeden en vrijgevigheid.  
We kijken naar u  uit, 
 
Yvonne en Tommy Gentle 

 
1 Emmy Peters is een lid van onze PG Leidschendam. Zij is dit jaar 80 jaar geworden. Omdat ze haar 
verjaardag wegens Corona niet groots kon vieren, heeft zij  een deel van haar vakantiegeld aan Gentlecare 
geschonken voor de aankoop van een nieuwe wasmachine.  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


