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

Beste gemeenteleden, familie en vrienden, 
 
Een hete herfst. De regentijd is voorbij, de blaadjes aan de 
bomen worden al een beetje geel en vallen af en al het gras dat 
zo weelderig is opgeschoten tijdens de regenval, begint nu 
langzaam te verdrogen. We keren weer terug naar de woestijn, 
tot de volgende regentijd volgend jaar. En nu wacht ons nog 

een hete herfstmaand, en zo 
tegen eind november zou de 
afkoeling moeten komen. We 
kijken er verlangend naar uit.  
 
Er is veel gebeurd de 
afgelopen maanden, in deze 
nieuwsbrief meer daarover en 
over de plannen voor de 
komende tijd.  

 
Wanneer alles anders loopt dan gepland 
In de maand juni hebben we kennisgemaakt met een 
Braziliaanse organisatie PEPE. Een organisatie die samenwerkt 
met kerken om prescholen op te zetten. We waren als team erg 
enthousiast over dit project en hebben besloten om hen uit te 
nodigen om op onze basis dit project vorm te geven. Het zou 
ons een hoop werk schelen, op deze manier zouden we niet 
alles zelf uit hoeven te vinden wat ons schoolproject betrof.  
 
En toen liep alles anders. Onze juf hadden we in september op 
training gestuurd van de PEPE en in januari zouden we met het 
project starten. Maar 3 weken geleden heeft onze juf om 
diverse redenen besloten weg te gaan. Dat was een grote 
onverwachte schok en zette ons voor de vraag hoe nu verder. 
Het was een mooi moment om te bidden en Gods leiding te 
vragen over dit hele schoolproject.  
 
We hadden als team een tijd van gebed en daarin liet God 
duidelijk aan ons zien dat het niet de bedoeling was om met dit 
PEPE project door te gaan. Dat was wel even slikken, want het 
project leek zo goed te passen en ons weinig werk te geven. 
We hebben uit de tijd van gebed begrepen dat we door moeten 
gaan zoals we bezig waren, stap voor stap en dat God het 
tempo bepaald en de volgende stap. Omdat we nog geen 

vervanging hebben voor de juf geef ik op dit moment de 
kinderen les. Ook dat is een hele uitdaging om dit naast alle 
andere dingen te doen. Willen jullie bidden voor een nieuwe juf 
en voor Gods leiding in dit project.? 
 
Vakantie! 
Onze voetbaljongens 
hadden wel 3 maanden 
vakantie! En helemaal 
niks te doen in het dorp. 
Gedurende 3 maanden 
heeft Marcos de 
jongens 4 dagen per 
week getraind. Tijdens 
de maand augustus 
kreeg hij daar hulp bij 
van een DTS outreach team uit Recife, onze oude basis in 
Brazilië. Een van de jongens die daar bij ons in het Hoop Huis 
woonde, maakte deel uit van dit team. Het was heel bijzonder 
om zo een van onze jongens hier in Afrika te zien, en even weer 
bij ons in huis te hebben.  
 
Marcos heeft 2 grote voetbaltoernooien georganiseerd met 
teams uit de omgeving en dat was een hele happening. Een 
van de toernooien is ook nog gewonnen door onze jongens, dus 
toen was de vreugde compleet.  
 
Jean* 
Jean is een klein jongetje van 
11 jaar. Hij neemt al 2 jaar 
deel aan het voetbalproject. 
Een paar maanden geleden 
droeg Marcos tijdens de 
training een t-shirt met heel 
groot de naam Jezus op de 
achterkant. Jean kwam naar 
Marcos toe en zei, ‘die ken ik!. 
Dat was het begin van een 
gesprek met Jean. Marcos nodigde hem uit om es mee naar de 
kerk te gaan. Hij is op bezoek geweest bij de familie van Jean, 
die zijn katholiek, maar zijn vader gaf gelijk toestemming aan 
Jean om mee naar de kerk te gaan. Gelijk de zondag daarop is 
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hij mee geweest en is er in de kerk voor hem 
gebeden. In de vakantie heeft hij deel 
genomen aan het muziekkamp op de basis 
voor de kinderen uit de Senegalese kerken. 
Hij heeft een beetje geleerd om keyboard te 
spelen en daarnaast heeft hij elke morgen 
deelgenomen aan de ochtendoverdenking en 
de aanbiddingstijd. Het was de eerste keer dat 
een jongen uit het dorp deelnam aan een 
muziekkamp hier.  

 
Tijdens het concert 
aan het eind van het 
kamp kwamen er een 
heleboel jongens 
luisteren. En zo 
mochten ook zij via de 
muziek over God 
horen. Willen jullie 
bidden voor Jean dat 
hij mag groeien in 
geloof en ook dat hij 

de eerste mag zijn van nog veel meer jongens die tot geloof 
mogen komen.  
 
*Jean is niet zijn echte naam,  
 
 
Hoe gaat het nu met ons… 
Met ons als gezin gaat het gelukkig goed. Hadassa en Ruben 
vinden het leuk om naar onze school te gaan en ze leren erg 
veel. De school bestaat nu uit 5 kinderen van 5,4,3,2 en 1 jaar. 
Dat is wel een uitdaging voor iedereen in geduld met elkaar. 

Vooral als het 1 jarige meisje steeds je 
schrijfwerkje wil wegtrekken. Maar ze 
hebben ook veel plezier met elkaar en 
kunnen elkaar niet missen.  
 
Op de basis wordt er druk gewerkt aan 
de voorbereidingen voor het feest van 
het 25 jarige bestaan van Jeugd met 
een Opdracht in Senegal en het 10 
jarige bestaan van de basis. Verder zijn 
Marcos en ik persoonlijk vooral druk met 
onze projecten. Waar we de handen vol 
aan hebben.  
 
En we houden ons in onze vrije tijd 

bezig met ons huisvestingsprobleem. We beginnen na 3 jaar uit 

ons kleine 1 kamerhuisje te groeien en 
verlangen erg naar iets groters met 
slaapkamers voor de kinderen bijvoorbeeld en 
een woonkamer. Iets bouwen is vooral heel erg 
duur en iets huren in de buurt niet zo makkelijk. 
We vragen gebed dat God ons duidelijkheid 
geeft in dit probleem.  
 
Verder komen de feestdagen er straks aan in 
december. Twee stellen met kinderen gaan op 
verlof en de basis zal dan erg leeg zijn. Bid 

vooral voor de kinderen als ze hun speelkameraadjes gaan 
missen en voor ons omdat we tijdens de feestdagen vooral 
onze families en vrienden missen.  
 
We willen iedereen vanaf hier alvast hele fijne feestdagen 
wensen de komende maand.  
 
 
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 
Jean*  en dat meer jongens Jezus 
mogen leren kennen 
●Bid voor het schoolproject voor een 
nieuwe juf,  de bouw van de school 
en de financiën 
●Bid voor ons en de kinderen  
●Bid voor onze financiën in alle 
uitdagingen die we hebben en voor 
nieuwe sponsors. 
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