
 
 
 
 

Uitgeoefende activiteiten 

 
Ambassadors Ministries Missions ondersteunt sinds 2008 twee projecten in India, te weten in 
Draksharama en in Hubli.  
 
Draksharama 
In Draksharama ondersteunen we het werk van Pastor N.D.G. Paul en concentreren we ons op het 
helpen van kansarme weduwen. We hebben daar in de afgelopen jaren een weduwenhuis gebouwd, 
waar ruim 60 weduwen wonen. Dit weduwenhuis hebben we in 2011  uitgebreid met een extra 
verdieping, die in 2012 geopend werd. Verder helpen we weduwen in de omgeving van Draksharama 
via de plaatselijke voorgangers.  
 
In 2012 hebben we in Draksharama, naast de hulp aan de weduwen, ook een bijdrage geleverd aan 
het kinderhuis wat op het zelfde terrein gevestigd is. In het kinderhuis sliepen de kinderen op de 
grond, door een actie onder onze donateurs, kunnen deze kinderen nu allemaal in een lekker bed 
slapen. Daarnaast hebben we in de plaatsjes Rayacheruvu en Dangeruwaar een kerk mogen bouwen. 
Bij een eerder bezoek constateerden we dat de staat waar huidige kerkjes in verkeerden bedroevend 
was. In het regenseizoen regende het binnen net zo hard als buiten. We wilden de voorgangers een 
hart onder de riem steken en hen helpen met de bouw van een nieuw kerkgebouw. We hebben 
tevens een financiële bijdrage geleverd aan de bevolking tijdens de waternood die er was door de 
overvloedige regenval in de omgeving van Draksharama.  
 
In het jaar 2013 hebben we in februari een bezoek gebracht aan beide projecten. We hadden diverse 
ontmoetingen met de weduwen, kinderen en lepra-mensen en in de avonden werden er 
evangelisatiesamenkomsten georganiseerd en spraken we in verschillende kerken. In de plaatsjes 
Rayacheruvu en Dangeruwaar hebben we in 2012 een kerk mogen bouwen, welke we beide tijdens 
deze reis mochten openen.  
 
In 2014 hebben we volgens plan het weduwenhuis van zonnepanelen voorzien. Een geweldige 
vooruitgang voor het leefklimaat van de weduwen. Nu het weduwenhuis over elektriciteit beschikt 
kunnen ook in de zinderde hitte van de zomer de ventilatoren draaien en enige verkoeling aan de 
weduwen bieden.  
 
In 2015 hebben we het terrein mogen vergroten door de aankoop van het naast gelegen perceel 
grond. Dit betekent dat het leef- /speelgebied met name ook van de kinderen is uitgebreid, 
daarnaast biedt het toekomst voor nieuwe ontwikkelingen.   
 
In 2017 konden we dankzij EO Metterdaad een ambulance kopen voor het vervoer bij ziekte van de 
weduwen met de dubbele functie dat deze ook voor het transport van personen kan worden 
gebruikt.    
 
Helaas bleek in 2019 dat achter het mooie schilderwerk, op de begane grond de deurkozijnen en 
dorpels grotendeels opgegeten waren door de termieten. De deurenscharnieren kwamen los en om 
verdere schade te voorkomen is men onmiddellijk overgegaan tot het verwijderen van de houten 
kozijnen en de termieten te bestrijden. Door een donatie van EO Metterdaad konden we de kozijnen 
en dorpels vervangen op de begane grond door een houtsoort dat niet wordt aangevreten door de 
termieten. We zijn ontzettend dankbaar voor de hulp van de EO hierin.  

Missions 



Hubli 
In Hubli ondersteunen we het werk van Pastor John. Hij bekommert zich om kansarme gezinnen die 
in krottenwijken wonen. Deze krottenwijken zullen door de overheid gesloopt gaan worden, 
waardoor de bewoners zonder enig onderdak zullen achterblijven.  
In 2010 hebben we 3 acre land gekocht in een gebied waar veel nieuwe bedrijven gebouwd gaat 
worden. Op dit land willen we een nieuw project ontwikkelen voor deze gezinnen.  
 
In 2012 constateren we dat de ontwikkeling van de infrastructuur rondom ons project voortgang vindt, 
waardoor de grondprijs van het aangekochte land in het afgelopen jaar verdrievoudigd is. De plannen 
worden nader uitgewerkt om tot een definitieve opzet van het project te komen.  
 
Het jaar 2013 hebben we in februari een bezoek gebracht aan beide projecten. Tijdens ons bezoek 
aan het project in Hubli hebben we verschillende samenkomsten bijgewoond en ontmoetingen 
gehad met de leiders. Voor verdere ontwikkeling van het land zijn we afhankelijk van de overheid.  
 
In 2014 zijn de plannen voor de definitieve opzet van het land uitgewerkt. En is er een aanvang 
gemaakt met de infrastructuur. In november is er op 40 meter diepte een goede waterput aan 
geboord. Met de aanleg van elektriciteit is een begin gemaakt.  
 
In 2015 is er verder gewerkt aan de infrastructuur van het land. Het werk heeft echter een aantal 
maanden stil gelegen in verband met de bovennormale regenval in het gebied.  
 
Eind 2016 zijn de werkzaamheden rondom de infrastructuur afgerond. Het terrein is voorzien van 
een omheining met betonpalen, een toegangspoort met bewakershuisje, we zijn aangesloten op de 
riolering, de wegen en het elektriciteitsnetwerk. We willen zo snel mogelijk beginnen met het 
bouwen van huizen, maar zijn hiervan afhankelijk van de overheid. Zodra wij door hen zijn 
aangesloten op de wegen kunnen we beginnen. 
 
Oorspronkelijk zou dit in 2017 klaar zijn, echter is dit ernstig vertraagd. We zien wel dat de overheid 
hard bezig is in de omgeving en dat deze sterk wordt ontwikkeld en verwachten dat uiterlijk 2021 het 
definitieve startsein kan worden gegeven. 
 
In 2020 ondersteunen we de lokale bevolking met voedselhulp, die nodig is door de uitgebroken 
covid-19 pandemie. Met dank aan EO Metterdaad kunnen we hen die het moeilijk hebben voorzien 
van voedselpakketten en kunnen we de lokale kerken ondersteunen in het mondkapjes, handgel e.d. 
om de kerk corona-proof te maken.  
 

 


