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Beste gemeenteleden, familie en
vrienden,
Wit-Rusland
Er werd heel lang naar zijn paspoort
gestaard.
Toen
nam
de
douanebeambte de telefoon op en
belde iemand. Ze gebood ons te
wachten. De rij achter ons werd
langer. Er kwam een man aan die
Marcos’ paspoort meenam en ons
gebood mee te komen. Hij stelde
allemaal vragen, waarbij ik als tolk fungeerde. We waren even bang dat we linea recta
teruggestuurd zouden worden naar Duitsland, maar gelukkig. De beambte kon geen
vragen meer bedenken en geen reden vinden om ons tegen te houden, ondanks Marcos
zijn braziliaanse paspoort en mooie bruine huidskleur.
Het was wel even spannend onze binnenkomst in Wit-Rusland, en ook confronterend om
zo discriminatie weer aan de lijve te voelen. Mijn paspoort en huidskleur levert nooit
problemen op in tegenstelling tot die van Marcos.
We waren Wit-Rusland binnen en na de douane werden we hartelijke welkom geheten
door de leider van JmeO in Wit-Rusland. Er zaten nog 5 mannen te wachten die ook net
aangekomen waren. En samen met hun werden we naar de plaats van de conferentie
gebracht.
We hebben 5 dagen heel hard gewerkt, heel veel gelachen, heel veel geleerd en heel veel
nieuwe mensen ontmoet en contacten gelegd. We zijn erg blij dat we hierheen mochten
gaan en dat jullie dat mede mogelijk hebben gemaakt door jullie giften en gebed. Het was
vooral heel bemoedigend om collega’s te ontmoeten uit alle delen van de wereld die net
zo denken als wij. Hier in Senegal voelen we ons vaak de enigen met onze manier van
denken en doen, dus het was bemoedigend voor ons om zo door te gaan als we nu doen.
Weer thuis
Zweetdruppels lopen van ons lijf, de thermometer in huis wijst 35 graden aan, de zon
brandt de woonkamer binnen, de luchtvochtigheid is hoog en er is geen zuchtje wind. We
zijn weer terug in Senegal, na 3 weken genoten te hebben van de Hollandse zomer.
En genoten hebben we. Van alle bezoek dat we mochten ontvangen, van onze
Meet&Greet waar we een deel van jullie mochten ontmoeten, van logeren bij opa en oma,
van lekker BBQ-en met vrienden en zwemmen in de Agnietenplas. Heerlijk was het ook
voor de kinderen om 5 weken lang buiten te spelen in alle vrijheid. Ze hebben genoten,
eerst tijdens het logeren bij mijn zus in Duitsland, toen wij in Wit-Rusland waren, en
daarna op de camping met vriendjes en vriendinnetjes.
School en weer verhuizen
Na jarenlang onze kinderen zelf les te hebben gegeven komt er nu een einde aan deze
periode. We hebben onze kinderen aangemeld voor een school voor kinderen van
zendelingen hier in Senegal, de Bourofaye Christian School. We waren een beetje laat
met de aanmelding waardoor de kinderen nog geen testweek hebben meegemaakt, dat
zal de eerste schoolweek zijn. We gaan ervanuit dat dat geen problemen geeft en dat ze
dan vanaf half september echt naar school gaan. De kinderen, speciaal Hadassa, zien er
naar uit. Ruben vindt het nog een beetje spannend en ik kijk er verlangend naar uit. Na 4
jaar homeschooling vind ik het wel genoeg. Helaas zijn de scholen hier niet gratis zoals in
Nederland en hangt er wel een prijskaartje aan.

In totaal 2778 euro voor onze twee kinderen voor een heel jaar. De helft moeten we
betalen in september en we hebben van dit bedrag nog niks bij elkaar kunnen sparen.
We vragen jullie steun en gebed hiervoor. We geloven dat het echt tijd wordt dat de
kinderen samen met andere kinderen les krijgen en zich zo ook op sociaal en sportief
gebied kunnen ontwikkelen. We hebben voor deze school gekozen omdat ze hier in een
relatief veilige, christelijke omgeving les zullen krijgen.
Er komt nog iets bij deze verandering kijken. De school is te ver van ons huis om heen
en weer te rijden, vooral omdat de snelste route, een half uur, via een hele dure tolweg
loopt. We hebben daarom besloten dat we weer gaan verhuizen en zijn nu op zoek naar
een huis in de omgeving van de school. De huizen zijn daar een stuk duurder hebben
we inmiddels gemerkt en op dit moment hebben we nog geen geld om een huur van
300 euro per maand te betalen, nu betalen we nl. 124 euro. En dan komen we nog maar
net rond. We vragen ook hier jullie steun en gebed voor.
En om de uitdaging nog wat groter te maken is onze auto, waar we zo blij mee waren,
stuk sinds we terug zijn. We hebben al van alles geprobeerd om hem te laten repareren
maar dat is nog niet gelukt. En de auto zullen we hard nodig hebben met deze nieuwe
plannen, om de kinderen mee naar school te brengen, en voor Marcos om naar de basis
te gaan om daar de jongens te blijven trainen. Ook hier vragen we jullie gebed voor.
Genoeg uitdagingen dus, soms worden we er een beetje moedeloos van, maar aan de
andere kant hebben we ook veel zin in een nieuwe tijd. Als de kinderen straks naar school
gaan heb ik ook tijd voor andere dingen. Ik heb al genoeg plannen in mijn hoofd, in de
volgende nieuwsbrief meer hierover.
Muziekkamp
Twee jaar geleden hebben 3 van onze voetbaljongens meegedaan aan een muziekkamp
op de basis. Het is een kamp waar vooral jongeren uit de kerken hier komen om een
instrument te leren spelen om zo in de kerk de aanbidding te kunnen leiden. Ook dit jaar
mogen er weer een aantal van onze jongens meedoen. Er hebben zich 2 jongens
aangemeld. Ze zullen twee weken lang samenleven met christenjongeren, over God
horen en aanbiddingsmuziek maken. Een tijd waarvan we bidden dat God in hun hart mag
werken. Bidden jullie mee?
En er wordt natuurlijk ook nog steeds gewoon elke week gevoetbald. Het is hier ook
vakantie en Marcos heeft de jongens meegenomen naar Dakar om daar een wedstrijd te
spelen tegen een voetbalschool daar. Een echt uitstapje omdat het voetbalveld aan het
strand ligt.
Dank jullie wel voor jullie gebed en steun, we beseffen telkens weer dat we het werk hier
niet zonder jullie kunnen doen.
Gods zegen,
Hartelijke groet,
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben

● Dank God voor de goede tijd in Wit-Rusland
en Nederland
● Dank voor nieuwe contacten
● Bid voor het schoolgeld, een huis en de
reparatie van de auto.
● Bid voor de jongens die willen deelnemen
aan het muziekkamp
●Bid voor de jongens van de voetbal en hun
families dat ze Jezus mogen leren kennen

Maandelijkse lasten

Huur:
Gas/water/elect.
Internet
Televisie
Afvalverwijdering
Levensonderhoud
Auto
Ontspanning
Telefoon
Ziektek.verzekering
Totaal:

300
30
36
8
2,50
245
100
30
6
434
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1191,50 euro

