
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief van Marcos en Mariska Costa-Vos die voor JmeO werken in Sangalkam, Senegal

Beste gemeenteleden, familie en vrienden, 
 
Het is inmiddels alweer maart, de eerste maanden van het jaar 
zijn omgevlogen en het is hoog tijd voor een nieuwsbrief. Na 
ons verlof is het nu tijd voor heel veel nieuwe uitdagingen op 
allerlei gebieden, daarover meer in deze nieuwsbrief. 
 
Vakantie 
Onze lang verwachte vakantie is alweer voorbij. In de laatste 
nieuwsbrief schreef ik over ons verlangen om op vakantie te 
gaan en de grote uitdaging om de tickets te betalen. We hebben 
weer gezien dat onze God trouw is en voorziet. Een deel van 
het geld dat we nodig hadden, kregen we voordat we de tickets 
kochten en voordat we weer terug waren in Senegal konden we 
ook de rest afbetalen.  
 
We hebben genoten van onze vakantie, van rechte snelwegen, 
groen gras, lekker eten, geen zand, een supermarkt als 
buurman! Niet te heet en niet te koud en natuurlijk vooral van 
zoveel lieve familie en vrienden die er voor zorgden dat het ons 
aan niets ontbrak en we heerlijk konden genieten, ontspannen 
en weer opladen.  
 
 
Voetbalproject 
Gedurende de tijd dat we op vakantie waren, hebben twee 
collega’s die met Marcos samenwerken in het project, het 
project voortgezet. Het was heel fijn om bij terugkomst te 
merken dat het project heel goed draait en dat ze ook heel 
zorgvuldig met alle materiaal en financiën zijn omgegaan. We 
zijn erg blij met Mickael en Moussa.  
 

Ook mochten we een mooi 
getuigenis horen. Voordat we op 
vakantie gingen had Moussa van 
een moeder van één van onze 
jongens gehoord dat deze 
jongen haar thuis sloeg. Marcos 
en Moussa hebben toen een 
gesprek met hem gehad en bij 
terugkomst mocht Marcos van de 

moeder horen dat de jongen sindsdien niet meer geslagen 
heeft.  
 
Ook gaf Marcos afgelopen zondag een lift aan een man naar 
ons dorp. De man begon opeens te vertellen hoe blij hij was 
met het voetbalproject en bedankte Marcos. Zijn zoon neemt 
deel aan het project en de vader was hier zo blij mee omdat er 
verder helemaal niks te doen is voor kinderen in het dorp.  
Dit zijn de kleine dingen die ons bemoedigen om door te gaan.  
 
Tijdens ons verlof hebben we 
veel materiaal gekregen voor 
de voetbalschool, uniformen 
van een voetbalclub in 
Nederland, ballen van  
vrienden, en in Brazilië 
kregen we ook verschillende 
uniformen en trainingshesjes 
en ook sokken en schoenen. 
We kwamen hier aan met 2 koffers vol materiaal en erg 
bemoedigd om door te gaan.  
 
Onze doelen voor het komende jaar zijn om: 
 - voor de trainingen te beginnen met gebed met de jongens 
- de families  van de jongens regelmatig te gaan bezoeken 
- de scholen van de jongens te bezoeken 
- een kleedruimte te bouwen met douche en toilet en een 
watertap voor drinkwater 
-het terrein te omheinen met netten zodat de bal binnenblijft en 
de jongens die niet meetrainen buiten.  
 
 
Schoolproject 
Het schoolproject heeft een beetje stilgelegen toen we weg 
waren. Ook omdat de helft van de leerlingen op vakantie was. 
Maar we waren net twee dagen op de basis toen de vraag 
kwam wanneer ik weer met de school ging beginnen.  
 
De school draait nu weer. 
Voorlopig in de woonkamer 
van een familie die op 
vakantie is. Als die 
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terugkomen in april dan gaan we verhuizen 
naar een slaapkamer in een ander huis en in 
de tussentijd hopen we dat we het kippenhok 
kunnen verbouwen. De komende tijd willen 
we hiervoor geld  sparen en we zoeken hier 
dan ook sponsors voor.  
 
Ook zijn we de afgelopen week gestart met 
heet pre-schoolprogramma van Jeugd met 
een Opdracht. Het is een programma van 38 
weken waarin per week over een thema 
werken, zoals deze week, “de bijbel is het 
woord van God’ en we werken deze week o.a. over de  
schepping.  
Het is een uitdaging omdat het best veel voorbereiding vraagt 
en het in het Frans moet. Gelukkig komt Claudine, de moeder 
van onze andere leerling, het verhaal vertellen en de liedjes 
aanleren en ik doe dan de activiteiten.  
Onze doelen voor de school voor dit jaar: 

- Een school bouwen 
- Het schoolprogramma verder ontwikkelen 
- Een speeltuin aanleggen  
- Onze juf trainen 

 
 
Ons Huis…. 
Sinds terugkomst wonen we weer in ons kleine huisje. We 
hebben één kamer waarin de keuken, zitkamer en onze 
slaapkamer is en dan nog een klein slaapkamertje voor de 
kinderen. Af en toe verzucht Hadassa dat ze graag in een groot 
huis wil wonen zodat we verstoppertje kunnen spelen. Want 
inderdaad verstoppen is in dit huis erg lastig.  
 

We hebben plannen gemaakt 
om een stukje aan het huis te 
bouwen. Aan de voorkant, 
waar op de foto tegels te zien 
zijn, willen we graag een 
woonkamer maken, en ook 
willen we een wand zetten in 
onze huidige kamer om de 
slaapkamer van de keuken te 

scheiden. En verder moet het hele huis geverfd worden en 
willen we graag tegels op de vloer omdat er nu allemaal gaten 
in zitten. En dan willen we ook nog graag een garage bouwen 
zodat de auto beter beschermd is tegen zand en stof.  
 
Genoeg plannen dus voor het hele jaar. Aan al deze plannen 
hangt een kostenplaatje en hier hebben we sponsors voor 
nodig. In de bijlage staat een overzicht van wat we nodig 
hebben en wat we al hebben. U kunt de verschillende projecten 

steunen door een gift over te maken op onze 
rekening onder vermelding van het project, 
voetbal/ school/ huis.  
 
Vers van de pers…. 
Net voor het versturen van deze nieuwsbrief 
nog een laatste nieuwtje. Vrienden van ons 
hebben een opvanghuis voor jongens, 
ongeveer 20 km hier vandaan. Marcos heeft al 
heel lang het verlangen om daar een dag in de 
week te gaan helpen, omdat zijn hart bij het 
werken met jongens ligt. Afgelopen week heeft 

Marcos toestemming gekregen van de leiding om daar een dag 
in de week te gaan werken en daar is hij heel erg blij mee. In 
een volgende nieuwsbrief meer over dit project.  
 
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor steun en gebed 
en speciaal al die mensen die we mochten ontmoeten tijdens 
ons verlof en waarvan we zoveel steun en vriendschap mochten 
ontvangen.  
 
Gods zegen voor jullie, 
 
Hartelijke groeten,  
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Colofon 
Adres: 
Marcos en Mariska Costa-Vos 
JEM Sangalkam   
B.P.5738    
Dakar FANN   
Senegal    
Mobielnr. 00221-780135871  
              

Thuisfrontcommissie 
Voorzitter             vacature 
Secretaresse         Carien Boerman 
Penningmeester  vacature 
Gebed   vacature 
Lid   Aletta Kampinga 
contactpersoon:  
Carien Boerman 
Beethovenlaan 235 
8031 CB Zwolle 
038-4224661 
Email: boermanteekens@gmail.com 
 
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 

Gebedspunten 
 ●Dank God voor een goede 
verlofperiode. 
●Bid voor het voetbalproject en het 
schoolproject voor de doelen waar 
we aan willen werken . 
●Bid voor de gezondheid van Ruben 
en Hadassa en van ons  
●Bid voor onze financiën in alle 
uitdagingen die we hebben en voor 
nieuwe sponsors. 
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Financiële bijlage 
 
In de nieuwsbrief heb ik geschreven over de plannen en projecten die we voor het komende jaar hebben. Hieronder wil ik 
vertellen wat en hoeveel we nodig hebben voor welk project.  

 
Projecten 
Allereerst voor het voetbalproject willen we een kleedruimte bouwen, dat is begroot op:  € 1000,- 
 

Dan de bouw van de school, dat is verdeeld in 3 fasen, eerst een pre-school lokaal:   € 2700,- 
Dan een muur om de school heen voor de veiligheid van de kinderen en het materiaal   €3000,- 
En dan twee multifuncionele lokalen, voor activiteiten met de kinderen uit de buurt en  
voor de voetbaljongens, en ook voor de toekomstige school      €2700 

 
Voor het voetbalproject en de school zijn we ook bezig om andere fondsen te werven. Deze projecten hebben we apart op 
papier staan, mocht je dit willen doorsturen naar vrienden en familie, laat me dat dan even weten dan stuur ik je het document 
toe.  

 
Persoonlijk 
We willen de komende jaren heel graag doorgaan met deze projecten en ze verder uitbouwen om zo de kinderen uit ons dorp 
te bereiken met het evangelie, maar daar hebben we jullie steun voor nodig. Om hier te kunnen blijven hebben we ook zelf 

nieuwe sponsors nodig. Op dit moment kunnen we niet rond komen van onze giften. We kunnen onze 
ziektekostenverzekering niet betalen en staan nu voor de keus om die op te zeggen of nieuwe sponsors te vinden. 
 
Prioriteiten 

1) Afbetalen van onze auto. We hebben de auto gekocht voor 8000 euro en de afgelopen anderhalf jaar is het ons 
gelukt om 7472 euro af te betalen. Rest ons nog 528 euro. 

2) Per maand hebben we 40 nieuwe sponsors van een tientje nodig. 
3) De verbouw van ons huis 1500 euro, en een garage 1000 euro.  

 
Het gaat allemaal om hele grote bedragen, maar we weten dat voor onze God niets te groot is. We willen jullie gebed en hulp 
hiervoor vragen. En we willen jullie bedanken voor jullie steun en gebed, door de jaren heen hebben we gezien dat God 
wonderen heeft gedaan en grote bedragen heeft gegeven en daar jullie voor gebruikt heeft. Aan God alle eer! 

 
 
Mariska Costa 


