
Beste gemeenteleden, familie en 
vrienden,  
 
Vannacht viel de eerste regen en 
daarmee is het regenseizoen officieel 
begonnen. Het is altijd bijzonder als na 
8 maanden droogte er opeens water uit 
de lucht valt. Iets wat je je in Nederland 
niet kunt voorstellen.  
 
De lucht is nu ontzettend vochtig,  en 
hoewel de temperatuur meevalt, maar 
32 graden, voelt het overal klam aan en 
droogt bijvoorbeeld de was erg 

langzaam. Het mooie van deze tijd is dat de natuur om ons heen nu langzaam aan weer 
groen kleurt.  
 
Voetbal 
Het is inmiddels juni en de Ramadan is weer voorbij. De voetbalschool lag die maand stil 
omdat ook de jongens dan niet eten overdag. Nu is alles weer begonnen en traint Marcos 
de jongens twee keer per week.  
 
We vragen gebed voor de voetbalschool. Hoewel er nog steeds erg veel jongens komen 
is de groep niet heel constant. Willen jullie bidden voor Gods leiding hoe verder te gaan 
met dit project.  
 
Children at Risk Seminar 
De afgelopen weken ben ik bezig geweest met de vertaling van een aantal lessen uit het 
Children at Risk programma naar het frans. Een kerk in Dakar, waar twee collega’s aan 
verbonden zijn, wil zich meer gaan richten op het werken met kinderen in de wijk om hun 
heen. Ze wilden graag meer toegerust worden in het werken met kinderen. Door de 
collega’s was ik gevraagd om een introductie les te komen geven uit het Children at Risk 
programma.  
 
Op Hemelvaartsdag was er een gaatje in het drukke programma van de kerk en konden 
we onze eerste bijeenkomst houden. Het was erg bijzonder om te doen. De mensen 
waren erg betrokken en in de groepjes werd er uitgebreid gediscussieerd en gekeken 
naar hoe ze gewend zijn om met kinderen om te gaan en over wat ze nieuw geleerd 
hadden. De feedback die we kregen was erg bemoedigend en we hopen na de 
zomervakantie verder te gaan om deze mensen toe te rusten voor hun kinderwerk.  
 
Schokkend nieuws 
Maandagmorgen hadden we als school ons Parents Forum. Een bijeenkomst van ouders 
en staf van de school. Het was de eerste weer na een jaar. Als voorzitter van dat forum 
had ik de ouders uitgenodigd en hun vragen doorgegeven aan de school maar verder wist 
ik niet wat er vanuit de school besproken zou worden.  
 
Er was wel al eerder aangekondigd dat het over de toekomst van de school zou gaan, en 
dat stond ook op de agenda die ik had, maar groot was de schok voor ons allemaal, als 
ouders, toen de mededeling kwam dat de school na volgend schooljaar gaat sluiten.  
 
Reden voor de sluiting is dat er niet genoeg personeel is, dat speelt al een aantal jaren, 
maar door de pandemie is het nog duidelijker geworden. Alle medewerkers op school 
doen dat vrijwillig, ze betalen zelf voor hun verblijf hier, net als wij, en er zijn niet veel 
mensen meer die daar voor te vinden zijn.  
 
We zijn speciaal voor deze school hier 3 jaar geleden heen verhuisd omdat er bijna geen 
opties zijn in goed christelijk onderwijs, dat was best een grote beslissing, en nu moeten 
we weer opnieuw gaan bekijken wat de opties zijn voor onze kinderen.  
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De school wordt misschien overgenomen door een Amerikaanse school, die een grote 
campus heeft in Dakar, maar dat is nog niet zeker, en ook is niet zeker of ze dan ook de 
leerjaren aanbieden waar onze kinderen inzitten. En een heel groot verschil van deze 
school is ook dat de prijs drie keer zo hoog is. Zo rond de 6000 dollar per kind per jaar.  
 
Er is nog heel veel onduidelijk en onzeker, en gelukkig hebben we nog een jaar voor de 
school echt sluit maar we vragen gebed voor Gods leiding in deze hele zaak, voor een 
eventuele overname, voor alle ouders, zendelingen,  die nu een groot probleem hebben 
en voor Gods leiding voor ons, wat nu te doen.  
 
Nog meer onzekerheid 
Het leven is hier nooit saai en door covid is het er alleen maar spannender op geworden. 
In het dagelijkse leven merken we er hier gelukkig weinig meer van, alleen mondkapjes op 
school en in de supermarkt. Maar we hadden gepland om dit jaar naar Brazilië te gaan. 
We hebben Marcos zijn dochters, kleinzoon, moeder en verdere familie en vrienden al 
twee jaar niet gezien. De situatie in Brazilië ziet er nog niet zo rooskleurig uit als in andere 
delen van de wereld maar in de staat waar Marcos zijn familie woont gaan wel weer meer 
dingen open.  
 
Het probleem wat we op dit moment hebben, is dat er nog niet zoveel opties in vliegtickets 
zijn. De route die we willen, via Kaapverdië, de snelste en goedkoopste, is nog dicht. En 
de andere opties zijn erg duur. We willen jullie gebed en financiële steun hiervoor vragen. 
Dat deze route de komende weken open mag gaan, de vliegmaatschappij heeft ons 
gezegd te blijven bellen, want het zou zo maar kunnen, en ook voor het geld dat we nodig 
hebben voor de tickets. Op dit moment zijn de tickets allemaal samen 5300 Euro. Dat is 
erg duur. We vragen jullie steun voor de tickets omdat we dit geld zelf niet hebben. En 
willen jullie bidden voor een wonder? We weten dat bij God alles mogelijk is en denken 
terug aan vorig jaar toen we met gesloten vliegvelden en grenzen toch naar Nederland 
konden komen.  
 
Mei 
De maand mei is altijd onze feestmaand. Het begint met moederdag, dan Ruben zijn 
verjaardag, daarna onze trouwdag en we sluiten af met Hadassa’s verjaardag. Ook dit 
jaar was het weer een gezellige maand. De kinderen mochten weer verjaardagsfeestjes 
geven en dat hebben ze uitgebreid gedaan. Hadassa organiseerde zelfs een slaapfeestje. 
Het was allemaal erg gezellig en tot slot genoten we nog van een heerlijk dagje zwembad.  
 
Verder heeft Marcos de afgelopen maanden een heel streng dieet gevolgd. In januari 
bleek uit zijn bloedonderzoeken dat zijn cholesterol en zijn bloedsuiker veel te hoog 
waren. Hij heeft gelijk zijn eetgewoontes aangepast en is elke dag gaan joggen. Dat heeft 
zeker effect gehad. Hij viel 7 kilo af en de mensen begonnen te vragen of hij ziek was. 
Integendeel, hij werd steeds gezonder. Twee weken geleden heeft hij weer zijn 
bloedwaarden getest en nu was alles supergoed. We zijn God hier erg dankbaar voor 
want het was wel even spannend.  
 
Ter afsluiting nog een leuk bericht, we hebben tegenwoordig een eigen postbus, zie 
colofon voor het adres, en kunnen nu dus rechtstreeks post ontvangen. Het is getest en 
werkt 
We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie steun en gebed.  
Gods zegen, hartelijke groet, Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben 

● Dank God voor de mooie bijeenkomst over 

Children at Risk die we mochten hebben 

● Dank God voor de mooie feesten die we 

mochten viern 

●Bid voor Gods richting met het 

voetbalproject 

● Bid voor Gods leiding wat betreft de 

scholing van onze kinderen, en de over name 

van onze school 

• Bid voor vliegtickets en dat de route over 

Kaap verdië weer open gaat 


