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

Beste gemeenteleden, familie en vrienden, 
 
 
Integreren… 
Mama! Mama! Hadassa komt blij aangerend uit school, mama, 
de kinderen hebben ons vandaag niet geslagen…. 
Sinds twee maanden gaan Hadassa en Ruben 1 dag per week 
naar de christelijke school in een naburig dorp. De twee 
Zwitserse kinderen, die bij ons op school gaan, gaan daar ook 
op woensdag heen en hadden om versterking gevraagd. Op 
woensdag is onze school namelijk gesloten bij gebrek aan een 
fulltime juf. We hebben ervoor gekozen om ze daar 1 dagje 
heen te sturen zodat ze ook contact hebben met de lokale 
kinderen. En verder de cultuur op de scholen hier en de lokale 
taal, het Wolof, leren. Hadassa en Ruben gaan dapper elke 
week naar deze school. Ze komen thuis met verhalen dat de 
kinderen hun slaan, dat ze ze niet verstaan en ze alleen in hun 
kleine blanke groepje spelen, dat de juf ook slaat, vooral de 
jongens dan etc. Het integreren is nog lastig maar het is al een 
hele overwinning dat ze de laatste keer niet geslagen werden. 
En ik vind het dapper dat ze toch gaan en blij thuis komen, en 
ben blij dat ze de rest van de week lekker bij ons op school 
gaan.  
 
Verbouw school 
Het eerste deel van de verbouwing van onze school is 
afgerond. Wat nog rest is het kopen van deuren, ramen, 
vloertegels, sanitair, verf en het plaatsen daarvan. Maar het 
geld is op. Willen jullie ons steunen in dit project, dat kan door 
te bidden en een gift over te maken op ons rekeningnummer 
onder vermelding van schoolbouw. We hebben nog 1000 euro 

nodig om het eerste lokaal af te maken.  
Ook vragen we gebed voor het vinden van een juf. Ik zou heel 
graag het nieuwe schooljaar, in oktober, beginnen in onze 
nieuwe school met een nieuwe juf.  
 
 
De grote (uitgestelde) 
finale 
Eindelijk is hij dan 
gespeeld, de uitgestelde 
finale waar ik in de vorige 
nieuwsbrief over schreef. 
Een beetje anders dan 
gepland dat wel. Toen 
Marcos uit Brazilië terug 
kwam en ging informeren wanneer de finale gespeeld zou 
worden en tegen wie, kreeg hij te horen dat de organisatoren 
hadden besloten om de finale af te gelasten. Dat was een hele 
grote teleurstelling, met name voor de jongens die al allemaal 
plannen hadden gemaakt over hoe ze zich zouden 
voorbereiden etc. Ze waren in de weken daarna erg 
gedemotiveerd. In de volgende weken heeft Marcos 
verschillende wedstrijden met ze gespeeld en een tegenstander 
gezocht voor de Grote Finale. Die is uiteindelijk gevonden in 
Dakar, bij het wijkcentrum van JmeO daar. En afgelopen 
zaterdag was het zover. Er kwam een bus vol hele enthousiaste 
jongens uit Dakar naar onze basis. Deze jongens wonen in een 
visserswijk, (achterbuurt,) en waren nog nooit uit Dakar weg 
geweest. Ze hadden de dag van hun leven. Er werden twee 
wedstrijden gespeeld, de jongste jongens van ons verloren, wat 
erg leuk was voor de jongens uit Dakar, die wonnen! En de 
tweede wedstrijd was voor de oudere jongens van 15-16 jaar en 
was de Grote Finale. Het was een hele spannende wedstrijd 
van twee teams die aan 
elkaar gewaagd waren. Het 
werd uiteindelijk 2-2 en na 
penalty’s ging de overwinning 
en de beker gelukkig naar 
ons team. Na de wedstrijd 
kregen onze jongens ook nog 
allemaal een 
schoenendooskado mee en 
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toen was het feest compleet. Met hun kado’s, 
de beker en hun voetbaltenu’s nog aan werd 
het ererondje gelopen, helemaal tot aan het 
dorp en daar werd groot feest gevierd.  
 
Een echte voetbalcompetitie 
Marcos’ zijn droom en frustratie. Er is hier geen 
georganiseerde competitie voor het 
jeugdvoetbal. Er zijn wel veel voetbalclubs en 
er is een hele lange zomervakantie van 3 
maanden. Marcos heeft het plan opgevat om 
een competitie te gaan organiseren na de 
Ramadan gedurende de zomervakantie. De 
eerste vergadering is inmiddels geweest. De meeste clubs zijn 

akkoord, twee hebben nog 
twijfels, daar gaat Marcos deze 
week mee in gesprek en we 
hopen en bidden dat er volgende 
week in de vergadering echte 
goede afspraken gemaakt 
mogen worden zodat de jongens 
hier hun eigen competitie 
krijgen. 

 
.Als je denkt dat je best aardig Frans spreekt… 
…ga dan geen cursus doen!  
Wij zijn wel weer begonnen, na 3 jaar, en na de eerste les zijn 
we helemaal overtuigd dat we geen Frans spreken! Om ons 
verder te helpen met het Frans hebben we Marcos zijn oude 
lerares gevraagd om ons privéles te geven. Afgelopen vrijdag 
was de eerste les. Aan de hand van het vertellen van een 
Bijbelverhaal corrigeert ze ons en legt ons uit wat we niet goed 
zeggen en hoe het dan wel grammaticaal goed is. Het is een 
hele uitdaging maar wel erg leerzaam.  
Een uitdaging is ook het kostenplaatje wat eraan hangt. Voor de 
lessen moeten we éénmalig 80 euro betalen en dan per week 
hebben we 15 euro aan reiskosten naar Dakar en terug. De 
inschatting is dat we 3 maanden nodig hebben, dat is 15 lessen. 
Totaal hebben we 305 euro nodig. Wie wil deze uitdaging met 
ons aangaan?? Om ons hierin te steun kun je ook een gift 
overmaken naar het rekeningnummer van de stichting, ovv. 
Franse les. 
 
Aan het eind van je geld nog een stuk maand over??? 
Misschien ken je het verschijnsel wel…. 
Het overkomt ons regelmatig. Aan het eind van elke maand 
krijgen we van de thuisfrontcommissie 630 euro overgemaakt. 
Dat is wat er aan giften binnenkomt. We betalen dan eerst de 
basis, 230 euro, dan doen we boodschappen voor de hele 
maand, 125 euro, we betalen ons internet voor de maand, 20 
euro, betalen de schulden af van de vorige maand, 60 euro. 
Gedurende de maand hebben we dan nog benzine kosten voor 
de auto en ons aggregaat, 40 euro en kopen we fruit, 12 euro. 
Dan blijft er nog 140 euro over…maar de 

ziektekostenverzekering moet nog betaald en 
dat is ongeveer 350 euro per maand! Af en 
toe gaat de auto stuk, of moet er olie ververst 
worden, we moeten de school van de kids 
betalen, ze zijn jarig en willen ook wel een 
kadootje en nog zoveel meer kleine dingen, je 
kent het wel. Hier komt dan ook onze grote 
hulpvraag, we komen nog steeds 300 euro te 
kort per maand en we hebben dus nieuwe 
sponsors nodig, bijvoorbeeld 10 mensen die 
ons voor 30 euro per maand willen steunen. 
Wil je ons helpen om onze maandelijkse 
geldzorgen te verminderen? 

 
Verlof 2017 
Het duurt nog even maar we zijn er al wel mee bezig, ons verlof. 
Het was ons plan om in september dit jaar te komen, maar door 
ons korte onverwachtse bezoek met Kerst aan Nederland en 
Marcos zijn recente bezoek aan Brazilië, hebben we onze 
plannen wat vooruitgeschoven. We zijn nu van plan om in maart 
2017 naar Brazilië te gaan en daarna naar Nederland te komen 
voor tweeëneenhalve maand. We kijken er erg naar uit om voor 
langere tijd in Nederland te zijn en ook tijd te hebben om 
presentaties over ons werk te geven. En tijd door te brengen 
met familie en vrienden.  
 
We willen jullie allemaal bedanken voor jullie gebed en steun. 
Jullie maken deel uit van het werk hier, zonder gebed en steun 
is het onmogelijk om hier ons werk te doen. Bedankt! 
 
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 

www.costahelpt.nl 
 

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. 
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