Beste gemeenteleden, familie en
vrienden,

Sinterklaas is ook hier weer achter de
rug en we kijken nu uit naar Kerst en
het einde van het jaar. De kinderen
hebben deze week nog school en dan
krijgen ze kerstvakantie. De grote
kerstmusical gaat dit jaar niet door en
ook het Kerstdiner met alle kinderen
van school niet. Wel hebben de juffen
van de klassen van Ruben en Hadassa
bedacht om een klein feestje in het klaslokaal te geven. Ze mogen lekkere dingen
meenemen maar niet zelfgemaakt, alles moet kant en klaar en in plastic verpakt zijn.
Hier in het dorp lijkt het of er geen corona meer is, niemand draagt meer mondkapjes.
Maar zo gauw als je in de auto stapt, naar school of winkel moeten de mondkapjes weer
op. In de klas zitten de kinderen op anderhalve meter, met mondkapjes en bij het buiten
spelen is er toezicht om op te letten of ze wel afstand houden.
Het is een beetje een dubbele samenleving. De bevolking heeft besloten dat er geen
corona meer is, het aantal gevallen was ook echt heel laag. Maar sinds deze week lopen
ook hier de getallen weer op en worden de mondkapjes regels weer strenger. We hopen
maar dat de scholen en de grenzen niet weer dicht gaan.
Verder merken we op een andere manier ook de gevolgen van corona. De prijzen van o.a.
groenten zijn erg gestegen. Ook zijn verschillende dingen die ingevoerd worden schaars
geworden omdat er minder containers aankomen. Ik heb bijvoorbeeld twee maanden
gezocht naar een nieuwe inktpatroon voor onze printer. Afgelopen week heb ik er eindelijk
ééntje gevonden. De prijs was bijna verdubbeld en nu moest ik omgerekend 30 euro
betalen.
Voetbal
Sinds we terug zijn van onze vakantie eind september, is Marcos weer met de
voetbalschool begonnen. Hij was bang dat na zo’n lange sluiting, 6 maanden! door corona
en vakantie er niet zoveel jongens zouden zijn. Maar dat viel erg mee. Er waren meer dan
50 jongens! Omdat de Senegalese scholen nog niet begonnen waren, trainde hij de
jongens op woensdag en zaterdag. Op dit moment zijn ook de Senegalese scholen weer
open. Jammer is dat veel jongens ook op woensdagmiddag school hebben, waardoor er
nu veel minder komen. En er zijn zelfs jongens die ook op zaterdag school hebben.
De afgelopen weken hebben de jongens zelfs alweer verschillende wedstrijden gespeeld
en gewonnen. Doordat alles zolang stil heeft gelegen, willen andere voetbalscholen nu
graag afspreken om tegen elkaar te voetballen.
Op dit moment ligt het werk in het jeugddetentiecentrum nog steeds stil. De
gevangenissen zijn nog niet weer geopend voor het werk van de ‘prisonministry’. We
hopen dat dat wel snel weer opgestart kan worden.
Children at Risk seminar
In de maand November mocht ik weer meewerken met een online seminar over Children
at Risk, geleid door Johan en Jeanette Lukasse. Ik vond het erg leuk om een groep van 9
studenten te begeleiden uit 9 verschillende landen. In totaal waren er meer dan 100
deelnemers. En ook was het stimulerend om de lessen te volgen en nieuwe dingen te
leren en toegang te krijgen tot nieuwe programma’s die we ook hier zouden kunnen
aanbieden. In de volgende nieuwsbrief hopelijk meer hierover.
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Onze familie
Met ons als familie gaat het goed. De kinderen zijn erg blij dat ze weer gedeeltelijk naar
school mogen en weer contact hebben met hun vriendjes en vriendinnetjes. Marcos is erg
blij dat hij weer kan voetballen met de jongens op de basis. En ook op zondagmiddag
voetbalt hij op school met andere zendelingen en medewerkers van de school. En ik ben
heel blij dat de kinderen 3 ochtenden naar school zijn en ik ook weer wat anders kan doen
dan homeschoolen.
Vooruitkijkend naar 2021
In deze nog steeds onzekere tijd lijkt vooruitkijken misschien een beetje raar. Maar toch
blijven we gewoon plannen maken. Allereerst zal de school weer volledig opengaan, zoals
het nu lijkt. Verder wil ik heel graag een online training volgen in februari, daarover later
meer.
En ook willen we in de zomervakantie naar Brazilië. Het is dan alweer twee jaar geleden
dat we Marcos’ dochters, moeder en verder familie hebben gezien.
Financiën
Aan onze plannen hangt altijd een prijskaartje. Gewoon het hier wonen is al duur en wordt
steeds duurder. We willen daarom voor het komende jaar ook weer om jullie financiële
steun vragen om hier door te gaan met ons werk.
Hiernaast staat een financieel overzicht met onze uitdagingen voor het volgend jaar en
onze maandelijkse uitgaven. De afgelopen jaren ontvingen we maandelijks 630 euro. We
merken door de stijgende prijzen dat dat echt niet meer genoeg is. Een kleine verhoging
van een maandelijkse bijdrage of een extra sponsor zou ons maandelijks al een heel eind
helpen.
Als afsluiting willen we jullie heel hartelijk bedanken voor jullie steun en gebed het
afgelopen jaar. Het was een raar jaar waarin we ondanks alles Gods trouw mochten zien.
Hij staat boven alle omstandigheden en gaat door met Zijn werk. In alle beperkingen
waren er ook veel mogelijkheden en nieuwe manieren om te communiceren.
We willen iedereen hele mooie Kerstdagen toewensen waarin het Licht dat naar de
Wereld kwam centraal staat.
‘Ik ben het Licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat Leven geeft’
Hartelijke groet, Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben

● Dank God dat de scholen weer open zijn en
bid dat ze open mogen blijven
● Dank God voor de nieuwe mogelijkheden
om online te werken.
●Bid voor de situatie in Senegal, voor
mogelijkheden de bevolking te bereiken nu
dingen weer sluiten
● Bid voor onze financiën, voorziening voor
het schoolgeld, verzekering en onze verdere
benodigdheden.

Financiële noden
Schoolgeld:
1400 euro
Verzekering ½ jaar : 2600 euro
Reis Brazilië:
4000 euro
Maandelijkse uitgaven:
Huur:
300 euro
Boodschappen:
250 euro
Internet:
24 euro
Gas/water/elect.
26 euro
Vervoer:
50 euro
Overig:
50 euro
Totaal:
700 euro

