Josiens kinderwerk in Zuid-Afrika
maart, april en mei 2022

Lieve vrienden en familie,
het is 28 mei en onze familie is uitgebreid :) Lukas is vandaag 3 maanden oud. De bevalling is heel goed verlopen,
zonder complicaties. Hij is natuurlijk de mooiste baby van de hele wereld en ik geniet van zwangerschapsverlof van 4
maanden! Ik praat Nederlands met Lukas. Tiaan praat Afrikaans en onderling praten Tiaan en ik Engels. Dat wordt nog
wat.
Mijn ouders waren er de eerste twee weken bij en hebben ontzettend genoten van het lekkere weer, de zee, de mooie
logeerplek bij de bed en breakfast van vrienden van onze kerk, het samen eten met vrienden en familie en natuurlijk van
Lukas. Voor ons was het ook zo fijn om ze dichtbij te hebben.
Tiaan is gestart met een nieuwe baan, nog steeds als makelaar maar bij een andere werkgever. Hij werkt nu samen met
één collega en de commissie is wat hoger. Nu hopen we dat hij snel een huis verkoopt.
Eind juni begin ik weer met werken en ik heb er zin in! Ik denk aan de kinderen daar en aan hoe zij zoveel nodig hebben
en zo achterlopen in hun ontwikkeling. Het leesniveau en rekenniveau is zo ontzettend laag! We hebben geprobeerd
programma’s aan te bieden maar het lijkt niet te werken. Ik wil het graag zelf doen met een groep Afrikaanse kinderen in
een van de sloppenwijken. Ik denk dat het ik het kan en voel me gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan. Ik zie het
zo voor me dat ik een leerprogramma maak met tijd voor taal, rekenen, voorlezen, en ‘life skills’ (daar valt onder muziek,
knutselen, sport, leren over klokkijken, etc.) en dan na elke ‘term’ toetsen afneem. Ik hoop dat ik een verschil kan maken
in het leven van deze kinderen en hun liefde voor lezen en rekenen kan geven. In de afgelopen maanden ging alle
aandacht naar Lukas en ik ben er zo uit dat ik weer wat inspiratie nodig heb. Daarom heb ik twee dames uit onze kerk
gevraagd of ik langs mocht komen bij hun werk. Zij geven allebei les op een basisschool en ik heb ze gevraagd of ik
mocht observeren. Eerst was ik op bezoek bij groep 3 met ‘normale’ kinderen. Later bij groep 1/2 met moeilijk lerende
kinderen. De dames hebben me hun lesmateriaal laten zien. Binnenkort ga ik langs de boekwinkel waar ze allerlei
lesmateriaal verkopen en langs de Department of Education om daar ook bij te kletsen met de collega’s daar. Deze week
komt een vriendin langs die ook in de sloppenwijken met kinderen werkt en ik heb ook gevraagd of ik binnenkort bij haar
werk mag langskomen. Dan wil ik een plan schrijven voor de invulling van de rest van het schooljaar (tot december) en
dit bespreken met de leidinggevenden. Nu denk ik dat ik meer bezig zal zijn in de ochtenden met de kinderen en meer
thuis zal zijn in de middagen voor administratie en voorbereidingen. Daarnaast zal ik bezig zijn met plaatsingen in
scholen en het papierwerk dat daarbij komt kijken. De huishoudhulp van Tiaans
ouders, Michelle, die ook bij hen inwoont, zal dan op Lukas passen. Oma
Ronelda werkt ook vanuit huis dus zij zal hem dan ook elke dag kunnen zien.
Vorige keer schreef ik over Aphiwe. Hier staat zij op de foto met de kinderen in
New Brighton. Zij is nog steeds elke week lekker creatief met ze bezig door ze
te begeleiden in hun huiswerk en ze te leren over gevoelens en relaties. Zij is zo
creatief dat ik haar ideeën ook opschrijf en meeneem.
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In de Afrikaanse kerk is een nieuwe dominee aangewezen. Ik ben weer betrokken bij de muziek en heb ook aangeboden
meer te doen met de muziek specifiek voor de kinderen. Veel Elly en Rikkert liedjes zijn naar het Afrikaans vertaald door
Jan de Wet en ik hoop dat we daar ook veel van zullen kunnen zingen. Deze week is pinksterweek. We gaan elke dag
naar de kerk en hebben het uitgebreid over de gezindheid van de eerste kerk: de leer van de apostelen, de onderlinge
verbondenheid, gemeenschappelijke maaltijd en gebed. Vrijdag nemen we allemaal wat te eten mee en delen dat met
elkaar. Zo hopen we deze gezindheid in onszelf ook aan te wakkeren.
Dank- en bidpunten
* Lukas groeit goed en afgezien van wat slaap tekort gaat het met ons ook heel goed.
* We zijn gezond en hebben zo veel mensen om ons heen die ook gelovig zijn, die ook
kleine kinderen hebben, en ook twee kerken waar we bij betrokken zijn.
* Bidden jullie mee voor Tiaans werk, dat hij snel wat huizen zal kunnen verkopen? En
voor mijn werk, dat ik een goede balans zal kunnen vinden tussen werk en Lukas?
Liefs van Tiaan, Josien en Lukas

“En zij bleven volharden
bij het onderwijs der
apostelen en de
gemeenschap, het
breken van het brood en
de gebeden. ”
Handelingen 2:42

Een paar foto’s van ons appartementje

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: nieuwsjosien@hotmail.com
Eenmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen
o.v.v. ‘Project Children’s Home Afrika’.
S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)
ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)
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