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Nieuwsbrief van Marcos en Mariska Costa-Vos die voor JmeO werken in Sangalkam, Senegal
de echte goede spelers door gaan naar teams in Frankrijk. Een
Beste gemeenteleden, familie en vrienden,
hele grote kans dus voor alle jongens. Marcos is met 5 van
Regen, in Nederland wil je liever niet dat die valt en al helemaal
onze jongens vertrokken om ze daar te laten deelnemen aan de
niet in de zomer maar hier zitten we erom te springen. Het water
test. Helaas ging dat niet heel goed, onze jongens, maar ook
begint hier op te raken en de put raakt leeg. Ook de boeren om
die van de andere voetbalscholen, waren zo onder de indruk
ons heen hebben geen water meer om hun land te besproeien.
van een echt voetbalveld met gras, waar ze met schoenen en
We bidden om regen. De regentijd is al bijna een maand
sokken aan moesten
begonnen maar er zijn nog maar 2 kleine buitjes gevallen. In
spelen, en de rest van de
augustus willen we bomen gaan planten maar dan hebben we
entourage daar, dat ze
wel regen nodig, bid u mee?
van schrik niet meer
speelden.
Ramadanvakantie,
Dat hebben de jongens van het voetbalproject deze maand. Het
Nu gaat het wel aldoor
is verplichte vakantie omdat ze in de hitte niet kunnen
over
voetbal, maar
voetballen met een lege maag. Te gevaarlijk omdat ze ook geen
uiteindelijk gaat het daar
water drinken. Marcos heeft na wikken en wegen besloten om
niet om, het is alleen een
de jongste en de oudste jongens vrij te geven. Ze wilden
middel om contact met de jongens te hebben. Na de ramadan
allemaal wel doorgaan maar het risico is te groot dat er wat
vakantie willen we dan ook gaan beginnen om voor elke training
gebeurd.
aan iets te gaan vertellen over onze God. We willen daar gebed
voor vragen en de leiding van de Heilige Geest.
De laatste training hebben
beide groepen afgesloten
Preschool project
met een voetbaltoernooi.
Het is heet, het is het begin van de regentijd en het is elke dag
En daarna hadden ze nog
benauwd. Op de veranda waar onze school plaats vindt, is het
een tijd samen om samen
ook heet, de kinderen zijn nog steeds actief maar ik merk dat ze
wat lekkers te drinken en
wel veel sneller moe zijn, als het 12 uur is dan is het ook mooi
te eten om zo het seizoen
geweest, tijd om uit te rusten, stil te zitten en een beetje af te
echt af te sluiten.
koelen al is dat laatste lastig.
Het is ook goed om een stop te hebben in het werk. Marcos is
nu een jaar aan het werk met de jongens, eerst op het veld in
het dorp en nu alweer 6 maanden op ons eigen veld. Het gaat
heel goed met het project en de jongens. Ze hebben een keer
twee wedstrijden gewonnen, eerst de kleintjes en daarna de
groten en dat was een groot feest en erg bemoedigend voor
hun. Ook gaat het steeds beter als ze tegen andere teams
spelen.
Doordat Marcos met de voetbalschool is aangesloten bij de
regionale voetbalbond neemt hij ook deel aan de overleggen
daarvan. En laatst werden alle voetbalscholen uitgenodigd om 5
van hun spelers een test te laten doen bij een franse
voetbalschool in de buurt. Dit is een heel groot project waarvan

Het wordt hoog tijd om te verhuizen met de school naar een
gesloten ruimte zodat de kinderen en de spullen niet nat worden
als de regen komt. Deze week hopen we dat we eindelijk de
andere ruimte kunnen klaarmaken. En dan verhuizen..??
Heel blij zijn we met de nieuwe tafel en stoelen op kinderniveau
die we konden kopen dankzij giften uit Nederland. De tafel en
stoelen zijn gemaakt door ex-straatjongens die in een project
wonen en werken niet zo ver bij ons vandaan. Zo konden we
ook hun steunen met deze gift. Bedankt sponsors!
En dan nu bijna vakantie. In augustus heeft de school een
maand vakantie. Dat hoort nu eenmaal bij een school. En het is

ook goed om even te
stoppen. Onze juf heeft
een maand vrij en we
hopen dan in september
weer te beginnen.

om uw belangstelling te laten merken door een mail, een
kaartje, een berichtje. Mariska en Marcos zijn allebei al lange
tijd weg van “thuis”. De band met Nederland en Brazilië is voor
hen heel belangrijk.

Ik wil u ook vragen om financiële steun. Bent u sponsor?
Weer verhuizen
Hartelijk dank. Wilt u overwegen uw bijdrage te verhogen? Kent
Het is volgende maand
u anderen die willen en kunnen steunen, wilt u hen dan
augustus en dan komen
vertellen over het werk van M&M? Steunt u Marcos en Mariska
de leiders van de basis en de bewoners van dit huis weer terug.
niet financieel? Wilt u, als u daarvoor de mogelijkheden hebt,
We gaan dus weer verhuizen. Heel veel zin heb ik er nog niet
overwegen dat wel te gaan doen? En wilt u bidden dat God zal
in, het huisje is een beetje klein, vooral voor de kinderen om te
voorzien? Ook in de financiële behoeften?
spelen en erg heet in de zomer. Het plan is om extra ramen te
De laatste maanden lopen de vaste en incidentele bijdragen
maken voordat we gaan verhuizen en ik
langzaam terug. Dit betekent dat de stichting
Gebedspunten
hoop dat dat ook gaat lukken.
binnenkort misschien de maandelijkse bijdrage aan
●Bid voor het voetbalproject en dat
En verder moet er nog erg veel gebeuren
het levensonderhoud van M&M zal moeten
we een goede manier mogen vinden
in het huisje omdat de slaapkamer
verlagen. Vandaar deze oproep om uw steun.
om de jongens over God te vertellen
gebruikt is al opslagruimte het afgelopen
●Bid voor de gezondheid van Ruben
jaar en vol staat met van alles dat
Naast geld voor het ‘ gewone ‘ levensonderhoud en
en Hadassa en van ons nu de
nergens anders heen kan en heel erg vies
de kosten voor de basis in Senegal hopen we ook
regentijd er aankomt met alle ziektes
is. Een hele uitdaging om alles weer in te
op geld voor een reis naar huis, naar Nederland en
die daarmee samengaan
pakken en weer opnieuw te beginnen.
Brazilie, om bij te tanken, familie vrienden en
●Dank God voor alle zegen over het
sponsors te ontmoeten enz. Voor de tickets alleen
schoolproject en bid voor zijn leiding
Verlof
in het project.
als is 5700 euro nodig.
●Bid voor onze financiën en nieuwe
En dan zijn we zelf ook erg toe aan
sponsors.
vakantie. Na bijna 2 jaar hier hebben we
In het verleden hebben we ons vaker zorgen
●Bid
voor
regen
even behoefte aan andere lucht, even
gemaakt over de financiën. Altijd weer mochten we
geen zand zien maar groen gras,
merken dat gebed en oproepen tot steun geweldig
asfaltwegen, onbeperkte elektriciteit, een winkel op loopafstand,
gezegend zijn. Altijd heeft God voorzien. Dank aan Hem!
veel groente en vlees in plaats van elke dag rijst en vis, kortom
even naar Nederland en Brazilië om bij te tanken en nieuwe
Van harte vragen we als tfc om uw steun. Wilt u ook bidden
energie op te doen. En vooral willen we onze families en
voor ons als tfc? We merken dat wij ook zelf hulp kunnen
vrienden zien en bijpraten en uitrusten.
gebruiken. We zoeken naar nieuwe leden en naar praktische
steun bij een aantal zaken. Gelukkig kunnen we melden dat we
We hebben een optie op een ticket van 10 september tot 29
er 1 nieuw lid bij
Colofon
oktober in Nederland en dan tot 8 januari naar Brazilië om
hebben:
Aletta
Adres:
Marcos zijn familie te bezoeken. De prijs is alleen wel heel erg
Kampinga
komt
Marcos en Mariska Costa-Vos
hoog, 5700 euro, en we hebben helemaal geen reserves. Willen
onze
commissie
JEM Sangalkam
jullie bidden voor een wonder?
versterken. Maar we
B.P.5738
Dakar FANN
hebben
behoefte
Senegal
We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie steun en gebed, we
aan nog 1 of 2
Mobielnr. 00221-780135871
merken hoe hard we dat nodig hebben.
leden. Bid en denkt
u mee?
Thuisfrontcommissie
Gods zegen,
Voorzitter
vacature
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben
Met
vriendelijke
Secretaresse
Carien Boerman
groet,
Penningmeester
vacature
Gebed
Hèlen Jer as
Van de thuisfrontcommissie
Lid
Aletta Kampinga
Carien Boermancontactpersoon:
Beste gemeenteleden, vrienden, sponsors, bidders,
Teekens
Carien Boerman
Namens
de
Beethovenlaan 235
Fijn dat u en jij deze nieuwsbrief leest, en dat u Marcos en
thuisfrontcommissie
8031 CB Zwolle
Mariska wilt steunen en bemoedigen door uw belangstelling,
038-4224661
gebed en/of uw geld. Wat hebben ze deze steun hard nodig!
Email: boermanteekens@gmail.com
Namens de thuisfrontcommissie wil ik u hartelijk bedanken
hiervoor. En ik wil u vragen voor hen te (blijven) bidden, en ook
Aftrekbare giften:
INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81
t.n.v. Stichting Costa Helpt
Email en website:

mariskavos77@hotmail.com
marcosjocumbh@hotmail.com
www.mariskavos.waarbenjij.nu

