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Rampen in Knysna en Kaapstad

Lieve mensen,
misschien hebben jullie het een en ander op het nieuws gehoord. Op
7 juni woedden er hevige branden in Knysna. Het brandde op 8
verschillende plekken en een paar honderd families hebben hun huis
en al hun bezittingen verloren. Ik had vrienden uit Duitsland op
bezoek eind juni en zij zeiden dat ze de rook nog konden ruiken. Ik
heb wat filmpjes en foto’s gezien en ik kan het me maar moeilijk
voorstellen. Het lijkt zo ver weg, maar het is maar 4 uur rijden
hiervandaan. Sommigen zeggen dat het door het warme weer komt,
maar mensen die op straat leven maken ook vuurtjes en bij hevige
wind staat alles zo in brand. Waarschijnlijk is dit wat er gebeurd is.
Gelukkig hoor ik ook veel mooie berichten, van mensen die hun
handen uit de mouwen steken en hun hulp aanbieden. Mijn kerk had
een inzameling van kleding georganiseerd. Ik heb mijn steentje
bijgedragen door te helpen met het sorteren van een grote
hoeveelheid donaties aan kleding. We maakten er pakketjes van
(shirt, broek, vest, sokken). Ik hoorde van een vrouw uit de kerk dat
een boekhandel ook een paar honderd bijbels heeft gedoneerd.
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Werk

Voor een van de meiden kreeg ik een
pakketje met wiskundesommen mee om in
de vakantie mee te oefenen. Van sommige
leerkrachten heb ik ook de mobiele
telefoonnummers zodat we in contact
kunnen blijven op een persoonlijkere basis.

Naast mijn nieuwe werkschema waarover
ik vorige keer schreef, ben ik met nog wat
dingen bezig geweest.
Een collega vroeg mij of ik nog wat ideeën
had voor presentaties over ‘healthy
lifestyles’ wat betreft eten en sport. Ik heb
een paar vrienden van mij gevraagd. Een is
diëtiste en de ander studeert ‘biocenetics’
Een vriendin regelde twee studenten van
NMMU om een presentatie te komen
geven over sport en gezondheid.
Na de vakantie komt een vriendin van mij
(een diëtiste) een presentatie houden over
eten en gezondheid. Hier een foto van de
sport presentatie. Niet alleen een praatje,
maar natuurlijk ook wat oefeningen.

Daarnaast heb ik samen met een vrouw die
in een andere township betrokken is bij een
school een netwerk opgezet van een aantal
mensen uit verschillende organisaties. We
zijn vorige week bij elkaar gekomen en
hebben elk verteld waar we mee bezig zijn.
Het idee is dat we resources en ideeën
kunnen uitwisselen en adviezen van elkaar
kunnen inwinnen. Ik zal hier volgende keer
een foto van nemen.
Ik ben weer wat meer aan het lezen, over
opvoeding, en over cultuurverschillen. Op
aanraden van Diet heb ik een boek op mijn
e-reader aangeschaft over
cultuurverschillen (‘allemaal
andersdenkenden’).

Werken met
volwassenen
- De meetings over huiswerk, educatieve
spelletjes en medicatie van de kinderen
gaan door.
-De eerste spelletjeszaterdag was een
succes! Ze waren zo enthousiast en ze zien
uit naar de volgende keer. Mid juli komt de
volgende activiteit. Deze dames waren er
deze keer bij.
Met de vrouw rechts werk ik nu veel. Zij
woont sinds kort bij ons op het terrein
samen met haar man en twee kinderen. Ik

Ik ben langs een paar scholen geweest en
heb wat leerkrachten ontmoet. Ik merk dat
ik erg geniet van dit netwerken. Vorige
week was ik naar een school voor een
oudergesprek. We praatten over de
rapporten van de kinderen, hun gedrag in
de klas, geven elkaar wat tips en
aanwijzingen en gaan zo samen verder.
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Dank- en bidpunten

werk met hen aan hun opvoedingsstijl en in
overleg met de manager heb ik een
ochtend- en avondschema opgezet voor
haar achtjarige dochter met ADHD. Voor
elke kleine taak (zoals je haar borstelen, je
tanden poetsen, je speelgoed opruimen)
krijgt ze een blij of een zielig gezichtje. Bij
allemaal blije gezichtjes hoort natuurlijk
een beloning.

- Ik ben dankbaar voor de rust en de

verbeterde relatie met mijn baas. Ze is
erg vriendelijk en deze nieuwe
verhouding waarin ze mij nu als
vrijwilliger ziet en niet langer als deel
van het professionele team verbetert de
sfeer aanzienlijk.
- Ik ben dankbaar voor lieve vrienden, een
fijne kerk, en ook een lief vriendje!
- Bid voor de mensen in Knysna en
omgeving, dat zij steun en liefde mogen
ervaren van de mensen om hen heen.
- De twee nieuwe huismoeders (ze
begonnen 1 mei) zijn weer vertrokken.
We hopen weer nieuwe mensen te
vinden die voor de kinderen willen
zorgen. Ik word er wat moedeloos en
ook kwaad over. Niet op de mensen,
maar op de situatie.

Meet… the boyfriend
Sinds 12 maart heb ik een vriendje, een
echte Afrikaan.

SAVE THE DATE!
Ik kom eind september op verlof en ik zou
iedereen heel graag weer willen zien!
Daarom…
- 14 OKTOBER SOUTH AFRICAN
BRAAI aan de Javalaan 31 in Hilversum.
BE THERE!

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN
Voor wie op de hoogte gehouden wil worden van alle ontwikkelingen:
Facebook: ‘Maranatha Siyakatala’
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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