Beste gemeenteleden, familie en
vrienden,
Het is alweer April. We hebben een tijd
van heftige stofstormen met slecht
zicht achter de rug maar het lijkt erop
dat dat nu een beetje achter de rug is
en we kunnen weer wat ruimer
ademhalen. Er waait nu een frisse
wind uit zee en dat is best wel even
lekker.
C’est la poussière….
Met het einde van de stofstormen kwam een heftige griep mee. De helft van de kinderen
op school bij Ruben en Hadassa werd ziek. Hadassa moesten we ziek van school halen
en de volgende dag werd eerst Ruben ziek en daarna ik. Hoge koorts en veel hoesten.
C’est la poussière zei mijn vriendin die groenten verkoopt. Ik knik van ja, hoewel ik denk
dat het een virus is, maar het zou natuurlijk best kunnen dat we dat allemaal inademen
met het stof. In ieder geval was het erg heftig en ben ik zelf 2 weken uit de running
geweest. Gelukkig hadden de kinderen vakantie en konden we rustig aandoen en
bijkomen en opladen voor de drukke tijd die komt.
Prisonministry
Sinds een paar maanden alweer draait Marcos mee met de prisonministry. De pastor die
hier leiding aan geeft, had een nieuwe gevangenis ontdekt voor jongeren. Hij vroeg of
Marcos daar niet iets met voetbal zou willen doen. Samen met collega’s van de
prisonministry zijn ze op bezoek geweest bij de directeur. En die heeft de deur geopend
voor een voetbalproject binnen deze inrichting. Het is een jeugdinstelling door de overheid
geleidt waar jongeren intern zijn en allerlei vaardigheden kunnen leren. Zoals hout en
metaalbewerking. Ook hebben ze sport en in dat kader mag Marcos nu op
donderdagmiddag met ze voetballen. We bidden voor mogelijkheden om via de sport het
evangelie met ze te delen.
Engelse les
Ikzelf ga nog steeds elke woensdagmiddag naar het opvanghuis om engelse les te geven.
De oudste groep pikt het goed op, vooral ook omdat ze al een basis hebben van engels
op school. De jongste groep heeft nog geen engels op school en daardoor meer moeite
om dingen op te pikken. Maar verder is het contact met de kinderen heel goed en is het
fijn om een hele middag met ze op te trekken en ze aandacht te geven.
Ruben en Hadassa
Met de kinderen gaat het heel goed, ze hebben de tweede termijn op school goed
afgerond en een mooi rapport gekregen. Nu hebben ze drie weken vakantie tot na de
Pasen. We zijn heel blij en dankbaar dat we genoeg giften hebben ontvangen na onze
laatste nieuwsbrief om het schoolgeld te betalen. Iedereen hartelijk bedankt!
Ook heeft Hadassa haar eigen ministry hier in de wijk. Elke zaterdag of zondagmiddag
komen de kinderen van de buren hier spelen. De buren zijn een hele grote familie die
samenleven op hun traditionele manier. Op een groot ommuurd terrein waar allemaal
huisjes zijn gebouwd en oma woont met haar dochters en mannen en kleinkinderen en
achterkleinkinderen. We zijn er nog steeds niet uit hoeveel kinderen er wonen en wie wie
is. Ook hebben ze een heleboel geiten die overdag door de wijk lopen en s’avonds terug
keren naar hun huis. Verschillende kinderen komen hier regelmatig aan de deur en
mogen zaterdag en zondagmiddag hier komen spelen.
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Druk programma
We hebben onze tickets geboekt en kijken uit naar onze vakantie in juli naar Brazilië en
hebben er erg veel zin in maar eerst hebben we de komende maanden nog best wel een
druk programma.
Op dit moment zijn we bezig met alle voorbereidingen voor het team uit onze kerk dat
hier zaterdag de 20ste aankomt. Het komt steeds dichter bij en we hebben er veel zin in
maar er moeten nog wel wat details geregeld worden. Daarna komt de maand mei wat
altijd onze feestmaand is met de verjaardagen van de kinderen en onze trouwdag. En in
juni krijgen we nog bezoek van mijn zus uit Duitsland met een vriendin die uitgenodigd is
door een kerkgenootschap hier in Senegal om te komen spreken. Daar hebben we
natuurlijk ook erg veel zin in. En daarna is het al bijna zomervakantie.
Auto
Wat onze auto betreft, die hebben we definitief afgeschreven. De motor is helemaal op, en
elke dag dat hij nog rijdt is een wonder waar we erg blij mee zijn. We hopen dat de auto
het nog even volhoudt tot de zomervakantie, dan doen we hem weg.
We zijn heel erg blij met de grote gift die we mochten ontvangen voor onze nieuw te
kopen auto. Dat is bemoedigend om zo bevestiging te zien dat we op de goede weg zijn.
Met het geld van de verkoop van de auto en hopelijk nog wat extra giften hopen we dan
na onze vakantie een betere en ook grotere auto te kopen.
We merken dat we ons veel meer verplaatsten moeten tegenwoordig om aan
verschillende dingen mee te werken en dat een auto daarvoor erg nodig is. Ook krijgt
Marcos met enige regelmaat de vraag en zien we ook de noodzaak om meer
voetbalprojecten te beginnen. Daarvoor hebben we dan ook de mensen nodig. Dit is een
punt waarover we aan het bidden zijn en we vragen jullie daar ook voor mee te bidden.
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 alle giften voor het schoolgeld
●Dank God voor zijn zorg voor ons in onze
financiën
● Bid voor de prisonministry en dat deze
jongens Gods liefde mogen leren kennen
●Bid voor het team dat komt en een goede tijd
met hun
● Bid voor onze gezondheid en die van het
jeugdteam tijdens hun tijd hier
● Bid voor een nieuwe auto
●Bid voor de jongens van de voetbal en ook
voor onze contacten in de wijk

