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Nieuwsbrief van Marcos en Mariska Costa-Vos die voor JmeO werken in Sangalkam, Senegal
Beste gemeenteleden, familie en vrienden,
Lente. Er waait een frisse wind, ‘s morgens is het mistig en de
bomen botten langzaam uit. Er is veel gebeurd de afgelopen
maanden, in de projecten en in ons persoonlijk leven. Daarover
alles in deze nieuwsbrief.
Onverwachts vakantie
Een week voor de kerst kregen we een onverwachts kado. We
kregen het bericht dat iemand 4 tickets voor ons wilde kopen
om naar Nederland te komen. We waren zo verrast dat we de
hele nacht wakker lagen van het idee dat we zomaar even naar
Nederland zouden kunnen.
En toen zaten we zomaar op kerstavond bij mijn ouders op de
bank! Het was heerlijk om even in Nederland te zijn en de
feestdagen met familie door te brengen. Ook konden we goede
vrienden bezoeken en hadden we bijzondere ontmoetingen. Het
was echt een tijd waarin we even konden bijtanken en opladen.
De laatste week werden we getroffen door een echte
Nederlandse griep, wat vooral voor Marcos erg schrikken en
ook heftig was, en ook ik was erg ziek en vertrok zelfs ziek terug
naar Senegal. Hier hebben we nog twee weken verder uitgerust
en daarna hebben we ons werk weer opgepakt. Ondanks de
laatste heftige week in Nederland met ziekte, was het echt een
heel mooi kado wat we mochten ontvangen, en waarin we ook
de zorg van onze Vader voor ons zien.
Onze school
Soms lijkt het alsof er
helemaal niks gebeurd en
dan opeens gebeurd er
van alles. Na onze
vakantie begon de school
weer net als anders.
Totdat er half februari een
nieuw
gezin
uit
Zwitserland kwam wonen
in een dorpje naast ons. Ze hebben 3 kinderen, van 5, bijna 3,

en een baby. Sinds deze week gaan de kinderen bij ons naar
school. Het leerlingenaantal is daardoor bijna verdubbeld en het
is opeens een stuk drukker. Maar wel erg leuk en gezond om
meer vriendjes en vriendinnetjes te hebben. We zijn ook aan
het bekijken of Hadassa en het meisje van 5, samen les kunnen
gaan krijgen via een homeschoolprogramma. Daarover meer in
een volgende nieuwsbrief.
En er is nog meer
goed
nieuws.
Voor de kerst heb
ik een aanvraag
voor sponsoring
gedaan bij een
groot bedrijf in
Nederland en een
maand geleden
kregen we een
positief antwoord
en
een
gift
waarmee we een begin kunnen maken met de verbouw van het
eerste lokaal van de school. Ik ben heel erg blij dat we nu
eindelijk, na een jaar wachten, kunnen beginnen.
Voetbal!!!
De voetbalschool draait als nooit tevoren. Af en toe zucht
Marcos dat het helemaal niet gaat, de jongste jongens luisteren
erg slecht, komen onregelmatig etc. Af en toe stuurt Marcos een
paar jongens weg omdat ze het veel te bont maken. En dan na
een paar weken staan ze aan onze deur of ze alsjeblieft terug
mogen komen. En ze komen dan niet alleen maar nemen nog
een paar jongens mee. Het mooie is dat deze jongens als ze
weer terug komen, opeens wel goed luisteren en hun best
doen. Eigenlijk gaat het heel erg goed met de school. Als je
weet dat het grootste probleem van de kinderen in het dorp is,
dat ze geen discipline hebben, en alleen gehoorzamen als ze
geslagen worden. Ze zien dat het bij ons echt anders gaat en
dat trekt ze dan toch weer aan. Vooral de oudste jongens zijn
erg gegroeid en gemotiveerd. Niet alleen dat ze nu wedstrijden
winnen, want dat gebeurd nu en is erg leuk, maar ook vooral
dat ze veel gedisciplineerder zijn en elke training komen.

Er gebeuren ook mooie
dingen voor de jongens.
Ze hebben deelgenomen
aan een toernooi in een
nabijgelegen dorp en zijn
in de finale gekomen.
Detail, die is nog niet
gespeeld
omdat
er
onenigheid was over de
grote en leeftijd van de spelers van de tegenpartij. Die finale
komt nu over een paar weken. Maar ook zijn de jongens
uitgenodigd om een wedstrijd te kijken in het voetbalstadium in
Dakar, door een franse voetbalschool in de buurt. Die speelden
een wedstrijd tegen een team uit Nigeria. Het was vooral een
leuk uitstapje met de jongens en volledig betaald door de franse
voetbalschool.
En hoe gaat het verder met ons…
Op het moment dat ik dit schrijf is Marcos in Brazilië. Zijn
moeder was ernstig ziek en lag in het ziekenhuis. Na veel
wikken en wegen heeft Marcos besloten dat hij zijn moeder toch
nog wel heel graag een keer wil zien. We hebben een oproep
gedaan aan vrienden en
familie om ons te helpen met
het ticket en we zijn
overdonderd
door
de
reacties. In 2 dagen kregen
we genoeg giften om het
ticket te kopen. We zagen
hierin vooral ook hoe God
deze deur voor Marcos
opende en bevestigde dat het inderdaad belangrijk was om te
gaan. Marcos moeder is Jehova-getuige en het grote verlangen
van Marcos was ook om met zijn moeder te kunnen bidden en
te zien dat ze haar leven aan Jezus geeft.
Op dit moment gaat het een stuk beter met Marcos moeder en
heeft ze het ziekenhuis verlaten. De pastor van Marcos heeft
met haar mogen bidden, ook voor genezing, en we mochten
zien dat God dat gebed verhoord heeft. Aan Hem de eer!
Over een paar dagen komt Marcos gelukkig weer terug. Met
ons drieën hier gaat het goed. Een beetje druk , dat wel, maar
gelukkig hebben we deze week een weekje paasvakantie.

Gebedspunten

●Dank God voor zijn zorg voor ons,
onze vakantie in Nederland en dat
Marcos naar Brazilië mocht.
●Bid voor het voetbalproject dat de
jongens Jezus mogen leren kennen
●Bid voor het schoolproject voor
zegen over de verbouw en een
nieuwe juf
●Bid voor bescherming over ons en
de kinderen
●Bid voor onze financiën en voor
nieuwe sponsors.

10 jaar mission.
Het is inmiddels
alweer 10 jaar
geleden dat ik naar
Brazilië vertrok om
een DTS te gaan doen. Er is in die 10 jaar veel gebeurd. Na
twee jaar in Belo Horizonte te hebben gewerkt met
straatkinderen, ben ik vertrokken naar Recife, getrouwd met
Marcos, en werkten we samen 5 jaar in een opvanghuis voor
straatjongens, daar zijn onze 2 kinderen geboren en toen in
2013 vertrokken we naar Senegal, waar we nu ons 4e jaar
alweer in zijn gegaan. We hebben veel gezien en veel geleerd
door de jaren heen. En bovenal hebben we Gods trouw gezien
en hoe hij werkt. Vooral ook dat het Zijn werk is, en dat wij
alleen maar bereid hoeven te zijn om het uit te voeren. We
willen iedereen heel erg hartelijk bedanken voor alle steun en
gebed die we mochten ontvangen. Bedankt dat jullie ons al 10
jaar steunen!
Gods zegen voor jullie,
Hartelijke groeten,
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben
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