
Beste mensen, 
alweer de laatste nieuwsbrief van 2019. De ruimte is te klein om alles te kunnen 
delen. Wat is God goed voor ons geweest. Hopelijk kunnen we straks in 
Nederland meer vertellen tijdens een van de presentaties. 
We wensen jullie Gods rijke zegen in deze feestmaand. Emmanuel, God met ons! 
Ik las vandaag een andere betekenis: God voor ons uit, een onbekend 2020 in. 

Hartelijke Groeten, 
 
Adjete, Ellen, Gabi, Mika, Samuel en David Wilson

Kindersponsor-programma  
Alle kinderen uit het programma zijn weer naar school. We 
zoeken alleen nog een sponsor voor Elisabeth, een naaister 
in training, voor €100,- per jaar. Wilt u helpen? Laat het ons 
weten via secretariaat-nl@willenprograms.org

Filmproductie, een nieuw seizoen?
Adjete heeft weer meegedaan aan een film festival. Hoewel hij dit keer niet in de 
prijzen viel, lijken er weer nieuwe deuren open te gaan voor de productie van een 
nieuwe, lange film. We hopen hierover meer te vertellen als we in Nederland zijn. 
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Wilson nieuws 
Nieuws over ons werk en leven in Togo

NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2019

Wie wij zijn: 
Adjete en Ellen Wilson, 
met onze kinderen Gabi, 
Mika, Samuel en David 

Waar we wonen: 
In Togo, 15km van Lomé, 
de hoofdstad van Togo. 

Support:  
VOOR ONS ALS GEZIN:  
t.n.v.: P.M. de Pagter 
IBAN  
NL74RABO 0324 0066 59  
 Of  
Voor onze Stichting:  
t.n.v.: organisatie Willen 
Programs
IBAN:  
NL 42 RABO 0317 622404 

Internet:

www.ellendepagter.nl

www.willenprograms.org

facebook: 
willenprograms 

Contact: 
Familie A. Wilson  
Willen Programs  
18BP155 Lomé Avedji  
Togo

Email: 
ellendepagter@hotmail.com 
wilsonadjete2000@yahoo.fr

Wat we doen 
We strijden tegen 
armoede dmv training, 
educatie, 
mikrokredieten, en 
financiële adoptie van 
weeskinderen.
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http://www.willenprograms.org
mailto:ellendepagter@hotmail.com
mailto:wilsonadjete2000@yahoo.fr
mailto:secretariaat-nl@willenprograms.org
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http://www.willenprograms.org
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ANBI-status!
We zijn heel erg blij u te kunnen vertellen dat Willen Programs door de Nederlandse belastingdienst de ANBI-
status toegekend heeft gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het grote voordeel op 
dit moment is dat uw giften aan Willen Programs vanaf november belasting aftrekbaar zijn! Misschien is dat 
een motivatie om actie te ondernemen nadat u het volgende kopje hebt gelezen? 
(NB: giften voor ons persoonlijk onderhoud kunnen niet via deze rekening worden gestort helaas. Dus uw 
support voor ons als gezin is (nog) niet belasting aftrekbaar. We zoeken naar mogelijkheden voor de toekomst. 
Laat dat alstublieft geen reden zijn om donaties stop te zetten!)  

Een eigen locatie kopen? 
Enkele weken geleden kregen we te horen dat het gebouw dat we huren voor Willen Programs zal worden 
verbouwd. Na de verbouwing is het helaas niet meer geschikt voor Willen Programs en we zullen dus voor de 
vierde keer in zes jaar een andere locatie moeten zoeken. Steeds verhuizen is lastig voor ons, maar ook voor 
de deelnemers van onze programma’s. Het raakt nu echt tijd om ons eigen stuk grond te kopen. Het handigst 
is om in dezelfde wijk te blijven, omdat al onze deelnemers in de buurt wonen. De wijk is rustig en goed 
bereikbaar. Nu is er 2 ‘huisnummers’ verder in dezelfde straat een stuk grond te koop, ommuurd, alle 
papieren in orde en met een eigen bron. Ideaal voor Willen Programs. Rondgevraagd of iemand wist wie de 
eigenaar was. Niemand wist zijn nummer, de man was al maanden niet meer langs geweest. We vroegen 
gebed dat de man weer langs zou komen. De volgende dag kwam die man ineens weer langs! De prijs die hij 
noemde is €45.000,- . Voor een stuk grond van 20x30 meter in de hoofdstad is deze prijs absoluut niet hoog. 
Maar het bedrag is ver boven wat er op de bankrekening staat! 

Loren Cunningham stelde vaak de vraag: Is je geloof zo groot als je portemonnee of je portemonnee zo groot 
als je geloof? 
In de afgelopen 12 jaar hebben we keer op keer gezien dat God doet boven ons bidden en verwachten, ook 
financieel. Wij geloven inmiddels boven onze portemonnee en voelen een zeker enthousiasme. Maar het blijft 
spannend! Is dit echt het land dat God voor Willen Programs bestemd heeft? Of is er een andere plek die wij 
nog niet zien?  
Vorig jaar overwogen we grond in een dorp buiten Lomé te kopen. Veel goedkoper uiteraard dan in de 
hoofdstad. Kosten: €25.000,-. We hebben verschillende bedrijven aangeschreven en gebeden: “Heer laat het 
hele bedrag binnenkomen, of laat er helemaal niks binnen komen. Uw wil geschiedde. Wel, er is geen euro 
binnengekomen! 2 maanden later bleek dat vrienden in dat gebied eenzelfde soort missie wilden starten. God 
wist het. Nu begrijpen wij het ook. Adetikopé is voor iemand anders. 

Dit keer is het bedrag bijna dubbel. Krijgen we €45.000 bij elkaar? Als dit stuk grond voor ons bedoeld is 
geloven we dat het er zonder problemen zal komen. In de afgelopen weken is €2.500,- gestort. Het begin is 
er! 
Wilt u meebidden dat we in Gods plan zullen wandelen en dat Zijn wil zal geschieden? 
En wilt u bidden of u degene bent die één of meerder euro’s mag bijdragen? Geef naar wat u kunt geven met 
vreugde, voel u zeker niet verplicht vanwege de relatie die u/je met ons hebt. 

Dit keer wat foto’s van onze eigen kinderen. Ze hebben zin om naar Nederland te gaan, maar het zal ook weer even omschakelen zijn. 
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Gebedspunt: 
- Mika heeft last van gaatjes in haar tanden. Bidt dat ze het volhoudt tot we in Nederland zijn. De tandarts    
hier bezoeken we liever niet.   
- Visum voor Nederland voor Adjete.
- Voorspoedige reis op 1 februari naar Nederland.
- Financiën voor periode Nederland. 
- Wijsheid en voorziening in de evt. aankoop van land voor Willen Programs. 
- Voor open deuren en sponsors voor een volgend filmproject. 

Dankpunt: 
- Gratis huisvesting in Nederland 
- Dat God voorziet in alle hulp die Alice nodig heeft.  

God voorziet waar wij tekort schieten
Alice en baby Godwin maken het goed. Het is zo bijzonder hoe we in een korte tijd verschillende 
instanties konden bereiken die de hulp bieden die ze nodig heeft. Zo krijgt ze nu elke week 
‘consultatiebureau’ aan huis, krijgt ze gratis melkpoeder (zodat ze naar school kan) en begeleiding van 
een psycholoog. Ook kreeg ze voor weinig geld een advocaat die heel goed heeft geholpen met de 
rechtszaak. Financieel dragen haar sponsors veel bij. Allemaal dingen die ze nodig heeft, maar die 
Willen Programs haar zelf niet konden bieden. God is goed, een Vader voor de wezen, Psalm 146:9. Dit 
hebben we duidelijk gezien in de rechtszaak. De rechter bleek corrupt en omgekocht. Alice 
werd gekleineerd en men wilde haar met een paar centen de zaal uitsturen. We hebben gebed 
gevraagd. God draaide alles om. Smeergeld werkte niet meer, er is recht gesproken en schuld 
bekend. Het lied “Wie vrees ik nog?” is in de afgelopen maanden ons strijdlied geweest. God 
van de hemellegers, U voert de strijd voor mij! 

Plannen om naar Nederland te komen 
1 februari 2020 hopen we weer naar Nederland te komen. Het is bijna dagelijks gespreksonderwerp bij onze 
meisjes. Dat we dikke jassen aan moeten en dichte schoenen (hier lopen we altijd op slippers). Gabi is 
enthousiast dat we in een huis met een trap gaan wonen, Mika ziet uit naar het vliegen. Gabi en Mika kunnen 
allebei tijdens ons verblijf in Nederland naar de basisschool. Spannend, ’t zal weer een hele cultuurschok zijn!

Hoogstwaarschijnlijk komt er geen nieuwsbrief voor die datum. We zijn zelf al volop bezig met allerlei zaken 
te plannen en te regelen. We zijn heel dankbaar dat we gratis in een huisje van vrienden mogen verblijven. 
Dit is een grote kostenpost minder. Ons adres wordt: dorpsstraat 25, Oostkapelle. We zijn nog op zoek naar 
een auto. En als iemand nog lego of duplo voor een mooie prijs heeft, horen we het graag! 
Data voor presentaties, vergaderingen en bezoeken, dokters- en tandartsafspraken, de agenda begint zich nu 
al te vullen. We hopen veel van u te kunnen spreken, maar de ervaring leert dat de weken veel te vlug om 
zullen gaan.

Presentaties 
We zullen zeker 1 of 2 presentaties houden voor supporters, vrienden en familie. Maar misschien zoekt u nog 
avondvulling voor uw Bijbelstudie-groep, vereniging, school? We vinden het leuk om over ons werk en leven 
in Togo te praten, en te vertellen van de machtige daden van onze Koning! Stuur ons een email, dan kunnen 
we verdere details bespreken.

Visa-stress 
Het aanvragen van een visum voor Adjete blijft elke keer weer een 
stressvol gebeuren. Veel documenten, heen en weer reizen naar Ghana 
en spanning of er dit keer weer problemen zullen zijn. Wilt u ervoor 
bidden? Vorige keer kreeg hij een multiple entry visum die 2 jaar geldig 
was. Wilt u bidden dat hij het ook dit keer krijgt, of zelfs een visa die 5 
jaar geldig is? 

December: er zijn weer heel veel watermeloenen, mango’s en sinaasappels in Togo! 


