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Mijn eerste woordjes: vrolijk onderwijs voor 

vluchtelingkinderen 

Wat? Kinderen leren al tekenend Arabische letters, woorden, vormen en 

kleuren. 

Voor wie? Arabisch sprekende vluchtelingkinderen binnen en buiten de 

opvangkampen. 

Dieper gaan! Vluchtelingkinderen interviewen elkaar over de geleerde 

woorden: ‘Wat is een thuis? Wat betekent het om geen thuis meer te 

hebben...?’ 

Update:  We hebben in een vluchtelingenkamp in Libanon gefilmd en in een 

studio; er wordt nu gemonteerd. Als u interesse hebt om deze clips te 
gebruiken, stuur dan een mailtje naar contact@arabvision.nl 

 

BEKIJK EEN A CLIP 

mailto:contact@arabvision.nl
https://www.youtube.com/watch?v=TSmZSYDqq68


 

Kerstconcert:  

het Evangelie delen in de open lucht in Egypte! 

Wat?  De series  Hoop voor Morgen and Vrouwen in de Bijbel zijn bin-

nenkort beschikbaar met Engelse ondertiteling.  

Waarom? Regelmatig vragen mensen die geen Arabisch spreken ons om 

materiaal in het Arabisch met ondertiteling, zodat ze dat samen met 

Arabische vrienden kunnen bekijken.   

Hoe? Beschikbaar op USB. Stuur een mail naar contact@arabvision.nl voor 

meer details.  

Bekijk Hoop voor Morgen en Vrouwen in de Bijbel 

Hoeveel mensen waren er bij? Bijna duizend mensen van verschillende 

achtergronden.  

Hoeveel keken op TV and online? Miljoenen in de hele Arabische wereld.  

Heel hartelijk dank aan iedereen die ruimhartig en op tijd heeft gegeven 

zodat dit kon plaatsvinden! BEKIJK EEN  CLIP 

Twee fantastische series voor vrouwen  

Engelse ondertiteling 

https://www.arabvision.org/nl/onze-projecten/een-rechtvaardige-samenleving/
https://www.arabvision.org/nl/onze-projecten/vrouwen-in-de-arabische-wereld/
mailto:contact@arabvision.nl
https://www.youtube.com/watch?v=hYhIGIq96B4&t=7s&list=PLL2yvSnfCgFVSNk5xpaNrdBIWpL-r4lJh&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fm4X49v95ig&t=3s&list=PLL2yvSnfCgFVSNk5xpaNrdBIWpL-r4lJh&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=vEHz6rD_zdA


Hart voor Noord-Afrika 

Muzikale ontmoetingen in Kabyle  

Wat? Ontmoetingen tussen christenen en mensen die belangstelling hebben 

voor het Evangelie; zingen, bidden, praten, uitwisselen van gedachten.  

Hoe? De ontmoetingen worden gefilmd en clips worden uitgezonden via 

satelliet TV en het internet.  

Waarom?  Om het Evangelie te delen met mensen die er meer over willen 

weten.   

Waar? Kabylië, Algerije 

Helpt u mee? Om deze ontmoetingen te organiseren, te filmen, de clips te 

monteren en ze beschikbaar te maken voor TV en online, hebben we uw ge-

bed nodig en €1200 per meeting. 

 

Ik doe mee! 

 

www.arabvision.org contact@arabvision.nl 

Als u zich voor deze brief wilt afmelden, kan dat hier 

https://www.arabvision.org/nl/doe-met-ons-mee/doneer/
http://www.arabvision.org
https://www.arabvision.org/nl/uitschrijven-voor-enews/

