
 

 

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

Beste gemeenteleden, familie en vrienden, 
 
De zomer komt eraan! In Nederland kijken we daar altijd 
verlangend naar uit, hier is dat wat anders…we kijken uit naar 
een tijd van hitte en hopen dat er dit jaar meer regen valt dan 
het afgelopen jaar. Inmiddels is de kou hier echt voorbij en is 
het heet.  
 
 
Danke danke…. 
Het klinkt bijna Nederlands maar het is Wolof en het betekend 
geen dankjewel maar is een uitdrukking die ons leven hier 
beschrijft, langzaam, langzaam, stukje voor stukje, niet te snel 
willen. Alles moet hier echt veroverd worden en is een strijd. Het 
is heel moeilijk voor ons om dit te leren maar het is de realiteit 
van het leven in Afrika, alles gaat heel langzaam. We zouden 
graag resultaten willen zien, grote dingen doen, scholen en 
voetbalvelden bouwen, hele dorpen bereiken met het evangelie 
maar hier gaat alles danke danke…. 
In deze nieuwsbrief dus geen grote dingen, maar hele kleine 
stapjes. 
 
 
Schoolproject 
Hebben we vandaag 
school???? 
Zo klinkt het elke 
morgen aan tafel, en 
als het antwoord ja is, 
zijn de kinderen erg 
blij. Ze gaan elke dag 
met plezier naar hun 
school. 
 
Op dit moment hebben 
we op de basis een medewerkster van de JmeO basis in Recife 
op bezoek. Ze heeft de eerste week meegeholpen op onze 
school waardoor Melanie, onze juf, een week les kon volgen in 
de DTS. Die week had de DTS les over de 7 dingen die 
kinderen het allermeeste nodig hebben. Het was goed en 
leerzaam voor Melanie. En gedurende deze week hebben we 

het programma van de school gewijzigd met advies van de deze 
medewerkster uit Recife. Ze werkt daar op de school en heeft 
veel ervaring. Vanaf nu leren de kinderen ook de basisdingen 
uit groep 1, zoals letters, cijfers en vormen. Ze vinden deze 
nieuwe uitdagingen erg leuk. En we groeien zo langzaam verder 
als school.  
 
Op dit moment lopen er nog acties om geld bij elkaar te krijgen 
voor de verbouw van de school. Als het eerste deel van het 
benodigde bedrag binnen is, kunnen we beginnen met de 
verbouw van één klaslokaal. We zien er naar uit om ook de 
kinderen uit de omgeving te kunnen uitnodigen op onze school. 
Op dit moment gaan we eerst bezig met de voorbereidingen 
voor een speeltuin. We gaan het terrein bepalen en als het 
regenseizoen begint bomen planten om het terrein gedeeltelijk 
te omheinen en voor schaduw te zorgen.  
 
 
Vrijdagmiddag 
In de verte horen we 
geschreeuw en de 
honden beginnen te 
blaffen. Er stopt een 
auto met een grote 
laadbak en er springen 
een heleboel jongetjes 
uit. 
Het is woensdagmiddag 15 uur. Om 16 uur begint de training 
van de voetbal en uit alle hoeken en gaten komen jongens 
toegestroomd. Hoe normaal het ook is om hier te laat te komen, 
voor de voetbal zijn de jongens meestal een uur te vroeg.  
 
Op dit moment komen er bij de jongste groep van 8-12 jaar, 
elke week wel 40 jongens trainen. Het is best een hele 
uitdaging voor Marcos, omdat een van de medetrainers er mee 
is gestopt en hij er nu soms alleen voor staat. Met 40 jongens 
die alleen Wolof spreken en Marcos die zich redelijk redt in het 
Frans maar geen Wolof spreekt. We vragen dan ook gebed 
voor een nieuwe medewerker die Wolof spreekt en een hart 
heeft voor het werken met jongens en voetbal.  
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Volgende week begint de Ramadan en dan 
stoppen de trainingen voor een maand. Het is 
onmogelijk om te trainen in de hitte als de 
jongens niet mogen eten en zelfs geen water 
mogen drinken. De middagen wil Marcos dan 
gebruiken om de families van de jongens te 
gaan bezoeken.  
 
Na de Ramadan hebben de jongens nog 
vakantie tot eind september en gedurende de 
vakantiemaanden gaat Marcos de jongens 
meer trainen en willen we ook proberen wat 
meer andere activiteiten aan te bieden aan de 
jongens omdat ze verder in de vakantie 
helemaal niks te doen hebben. Willen jullie 
ook hiervoor bidden, ook voor mensen die 
hierin mee willen helpen.  
 
 
Het Hoop Huis 
Nee, we zijn niet terug in Recife en ik schrijf ook niet over het 
huis daar, waar we gewerkt hebben. Het Hoop huis is de naam 
van het project waar Marcos nu een dag in de week werkt. 
Opgericht door een oud-collega uit het Hoophuis in Recife, dus 
de link is er wel.  
 

In het huis wonen 7 jongens. Er 
zijn twee stafleden en een 
kokkin. Marcos werkt nu elke 
dondermiddag en avond in het 
huis en regelmatig voetbalt hij 
dan met de jongens als ze uit 
school komen. Op deze manier 
wil hij op dit moment het werk in 
dit huis en de staf daar 
ondersteunen.  

 
Onze familie 
Allereerst willen we iedereen hartelijk bedanken voor jullie steun 
en gebed. In de laatste nieuwsbrief hebben we een heel stuk 
geschreven over onze financiën en noden. We mochten zien en 
ervaren dat God u/ jullie wil gebruiken om zijn werk te 
ondersteunen. We zijn heel blij dat we onze auto eindelijk 
konden afbetalen en nog meer omdat de vorige eigenaars juist 
op dit moment het geld nodig hadden om de school van hun 
kinderen en hun basis van JmeO te betalen. Ook zagen we 
beetje bij beetje geld binnenkomen voor de verbouw van ons 
huis en de school, we zijn er nog lang niet maar we vertrouwen 
erop dat God voorziet en alles ‘danke danke’ binnenkomt. Voor 
de verbouw van de school lopen nog acties en ook voor de 
bouw van de kleedruimte voor de voetbal.  

 
De afgelopen maand mochten we ook feesten 
vieren als familie. Ruben en Hadassa mochten 
hun verjaardagen vieren, 3 en 5 jaar oud 
alweer. En wij mochten ook onze trouwdag 
vieren, 7 jaar alweer. Het bepaalt ons erbij hoe 
God al die jaren voor ons heeft gezorgd in alle 
omstandigheden. Door dalen en op bergen, in 
tijden van erge krapte en grote zegeningen. 
Onze God weet wat we wanneer nodig hebben 
en hij is bij ons. Aan hem de eer.  
 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor uw/ 
jullie gebed en ondersteuning, zonder dat 
kunnen we ons werk hier niet doen.  Ook 
wensen we iedereen alvast een fijne zomer en 

voor wie vakantie heeft een fijne vakantie! 
 
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 zijn zorg voor ons 
elke dag. 
●Bid voor het voetbalproject en de 
jongens gedurende de tijd van 
Ramadan, dat God door mag werken 
in hun harten 
 ●Bid voor het schoolproject voor de 
bouw van de school en de financiën 
●Bid voor bescherming over 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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