
 
Beste gemeenteleden, familie en 
vrienden, 
 
 
Drie keer is scheepsrecht?  
Al een aantal jaren staat het 
voetbalproject van Marcos 
geregistreerd op de grote 
internationale kaart van JmeO met 
sportactiviteiten. En al 3 keer zijn we 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
een internationale bijeenkomst om 
samen na te denken over sport in 

JmeO, wat gebeurt er allemaal en hoe kan het uitgebouwd worden en kunnen we sport 
gebruiken als middel om te evangeliseren. 
 
De eerste twee keren was deze bijeenkomst in de VS. Maar dit jaar is het in Wit-Rusland. 
Ook niet naast de deur maar we hebben wel het idee dat het goed is om te gaan. Vooral 
omdat het goed is om samen te overleggen en te bidden met mensen die hetzelfde doen, 
nieuwe ideeën en strategieën te krijgen en ook nieuwe contacten. Hier in Senegal staat 
Marcos er nog altijd alleen voor en heeft hij niemand die met hetzelfde bezig is om te 
overleggen en te ondersteunen. Na overleg en gebed hebben we besloten dat we gaan, 
als we het geld voor de tickets rond krijgen. 
 
Wat ons erg hielp om te besluiten, is het feit dat de conferentie tijdens de ramadan plaats 
vindt en het voetbal dan stil ligt. En ook tijdens het WK wordt er wel veel voetbal gekeken 
maar daardoor komt er niemand trainen. We hebben dan ook besloten dat als we naar de 
conferentie gaan, we er dan gelijk onze vakantie bij aan plakken. Na de conferentie 
komen we dan naar Nederland voor 3 weken, van 15 juni tot 8 juli.  
 
In totaal hebben we ongeveer 2500 euro nodig. Hiernaast staat een schemaatje 
hoeveel we waar voor nodig hebben en wat we al hebben gekregen. We zijn al 
een eind op weg en we willen jullie nu vragen om mee te bidden en ons te 
steunen voor het laatste stukje. Dat kan via het rek.nr. van onze stichting, zie 
colofon en/of ook onze website www.costahelpt.nl , of via paypal.  
 
Hoe koop je een auto? 
Voordat we eind 2017 vertrokken voor ons lange verlof hebben we onze auto 
verkocht, een prachtige 4wheeldrive, die helaas wel veel problemen en dure reparaties 
gaf.  Bij terugkeer in Senegal waren we er allebei van overtuigd dat we wel weer een auto 
wilden maar dan een kleine, goedkope, franse auto. Die rijden er hier namelijk veel rond 
en dus zijn er dan veel meer onderdelen te vinden voor noodzakelijke reparaties. We 
hadden ook een bedrag in ons hoofd van 1.000.000 franc, ongeveer 1500 euro. Absurd 
laag als je er vanuit gaat dat auto’s hier erg duur zijn, zelfs als ze erg oud zijn. Eigenlijk 
bijna onmogelijk. En we hadden gebeden dat God iets op ons pad moest brengen en we 
niet zelf actief zouden gaan zoeken.  
 
Nu 6 maanden later staat er een kleine, franse, witte, auto voor onze deur. Vrienden die 
bij ons op bezoek kwamen, vertelden dat een echtpaar uit hun kerk hun auto te koop had 
staan, een kleine witte peugeot. We zijn er een keer wezen kijken, hij was stuk en moest 
gerepareerd worden maar daarom was de prijs wel gezakt van 2 miljoen naar 1 miljoen 
franc. We hebben besloten om hem  te kopen, het geld van de verkoop van onze vorige 
auto was genoeg om deze te betalen plus de reparatie en nu hebben we dus weer een 
auto.  
 
Straatkinderen… 
Hum, was dat niet in Brazilië zou je nu kunnen denken... 
Wie ons al heel lang steunt, weet dat we heel lang met straatkinderen hebben gewerkt in 
Brazilië. En dat heeft nog steeds ons hart, dus toen we iemand ontmoetten die de 
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Project Wit-Rusland: 

4 tickets Düsseldorf          1493 euro  (betaald) 
4 treinkaartjes Düs.dorf-Friedrichroda:      (toegezegd) 
2 treinkaartjes Friedr.roda:-Frankfurt:         60  euro 
2 tickets Frankfurt-Minsk                     600 euro 
Verblijf Minsk:                                      210 euro 
2 treinkaartjes Frankfurt-Friedr.roda            50 euro 
4 treinkaartjes Friedr.roda-Zwolle                70 euro 
Totaal nog nodig:         990 euro 

http://www.costahelpt.nl/


straatkinderen in Dakar opzoekt, hoefde Marcos niet heel lang na te denken om te 
beslissen om een keertje mee te gaan.  
 
Er zijn in Senegal heel veel straatkinderen. Een groot deel daarvan is Talibé, dat wil 
zeggen dat ze door hun ouders naar een Koranschool zijn gestuurd waar ze intern zijn. 
Door de leider van die school worden ze dan overdag de straat op gestuurd om te 
bedelen, de opbrengst daarvan gaat naar de leider van de school. Deze jongens slapen 
niet op straat maar in de Koranschool. Een ander deel is echt straatkind, en leeft en slaapt 
op straat. ’s Avonds is dan ook de beste tijd om ze op te zoeken.  
 
Financiën 
In de vorige nieuwsbrief had ik beloofd om deze keer wat over onze financiën te vertellen. 
Hiernaast een overzichtje van onze uitgaven. Na onze verhuizing is het totaal aan 
uitgaven niet veranderd, wel hebben we nu de vrijheid om te kiezen waar we geld aan 
uitgeven en dat bevalt ons goed. Wat onze maandelijkse inkomsten betreft, die zijn sinds 
ons verlof wat omhoog gegaan, waar we erg blij mee zijn. We krijgen nu gemiddeld per 
maand 750 euro binnen, dat is nog niet de 1000 euro die we nodig hebben, maar door de 
incidentele giften die we hebben gekregen, hebben we wel de afgelopen 6 maanden onze 
ziektekosten verzekering op tijd kunnen betalen. Dat was al jaren niet meer gebeurd en 
geeft heel veel rust.  
 
Voetbalwedstrijd op een Amerikaanse school 
Een echt avontuur was het, met de club spelen tegen een club van een Amerikaanse 
school. Via een vriend was Marcos in contact gekomen met iemand die op Dakar 
Academy werkt, een grote Amerikaanse school in Dakar waar hoofdzakelijk witte kinderen 
van expats studeren.  
 
Met het inmiddels vertrouwde gehuurde busje gingen ze erheen, even bij ons huis langs 
om Marcos op te halen en daarna door naar de grote stad. Het begon al bij het omkleden 
in de kleedkamer. De handendroogautomaten waren een succes, ze hadden dit nog nooit 
gezien en schrokken er in het begin elke keer van als ze aan gingen. Verder speelden ze 
op echt gras in plaats van het vertrouwde zand en was alles anders. Ze hebben erg 
genoten en de sfeer was erg goed.  
 
En verder… 
We merken dat we echt in een nieuwe fase zijn terecht gekomen waarin er nieuwe 
mensen op ons pad komen met nieuwe uitdagingen zoals de straatkinderen.  Ook gaan 
we regelmatig naar een kerk vlakbij waar de kinderen het ook naar hun zin hebben, het is 
een kerk met heel veel jongeren en hier kwamen we ook de jongens tegen die in een 
opvanghuis wonen waar Marcos in 2015 een poos heeft meegeholpen. Het was bijzonder 
om ze daar zo actief te zien deelnemen in de kerk.  
 
We zien er naar uit wat er allemaal gaat komen en we hebben er ook zin in om jullie 
tijdens onze vakantie in Nederland te ontmoeten en hier over te vertellen.  
 
 
Gods zegen voor jullie,  
 
Hartelijke groet,  
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben 

 
 

● Dank God dat het goed met ons gaat 

● Dank God voor onze nieuwe auto 

● Dank voor nieuwe contacten 

● Bid voor onze reis naar Wit-Rusland en 

Nederland en de financiën die we nog nodig 

hebben. 

●Bid voor de jongens van de voetbal en hun 

families dat ze Jezus mogen leren kennen 

Maandelijkse lasten 
Huur:    124    euro 
Gas/water/elect.    20    euro 
Internet     36    euro 
Televisie          8    euro 
Afvalverwijdering    2,50 euro 
Levensonderhoud   245   euro 
Auto    100    euro 
Ontspanning    30    euro 
Telefoon       6    euro 
Ziektek.verzekering  434   euro 
 
Totaal:            1005,50 euro 


