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Lieve mensen,
Inmiddels hebben jullie van mij en mijn team tussendoor bericht gehad dat ik
gestopt ben bij Maranatha en nu voor een andere organisatie werk. Deze
organisatie heet One Life Child (www.onelifechild.org). Het is allemaal best raar
gelopen. In maart 2017, toen ik parttime bij Maranatha ging werken, vroeg ik
mensen in mijn kerk of zij nog ideeën hadden voor ander vrijwilligerswerk met
kinderen. Iemand bracht mij in contact met Alison Colin. Zij is de manager van One
Life Child in Zuid-Afrika. Zij zei meteen al tegen mij dat ik haar baan wel over zou
kunnen nemen en dat zij dan met pensioen kan gaan, maar ik had haar gezegd dat
ik voor de 3 jaar nog steeds bij Maranatha werk en dat het wellicht daarna een
optie zou zijn. Ik kon de kinderen bij Maranatha niet loslaten, omdat juist mijn plan
was stabiliteit te bieden voor deze kinderen, voor 3 jaar lang. Dit is wat ik naar jullie
ook steeds gecommuniceerd heb en ik geloof dat dit ook is waarom jullie mij
steunen. Maar vorige maand werd het voor mij heel duidelijk dat ik op geen enkele
manier meer bij Maranatha kon werken. Op dat moment was dat even heel moeilijk
maar als ik er nu over nadenk zit ik bij One Life Child zo veel beter op mijn plek. Nu
wil ik er niet zomaar van uitgaan dat jullie me blijven steunen. Maar ik wil het jullie
wel vragen. Ik mis de Maranatha kinderen, maar krijg er bij One Life Child 130
kinderen voor terug. Eerst dacht ik dat ik niet net zoveel om deze kinderen zou
kunnen geven, maar dat had ik mis. Daar heeft God vast een hand in.

Werken
voor One
Life Child
One Life Child heeft
projecten in Walmer
Township, Wells Estate
Township en ook nog
in een paar andere
townships waar ik nog
niet ben geweest. Tot
nu toe ben ik het meest
naar de school
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geweest waar de Walmer kinderen op zitten en
’s middags ging ik dan naar de townships. Op
de foto hierboven is het het eerste lokaal aan
de linkerkant. Voor wie het leuk vindt, typ in
google maps: 2 Katyu St, Walmer location, Port
Elizabeth, 6070. Als je de satelliet view aanzet,
zie je het gebied beter. Als je dan uitzoomt zie
je hoe groot de township is. In het deel aan de
rechterkant wonen de armste mensen. One Life
probeert de kinderen in het programma te
krijgen die het het meest nodig hebben. De
kinderen waarvan de ouders geen werk hebben
bijvoorbeeld, en de kinderen die in dit gebied
wonen.
Het is erg interessant en verfrissend om hier te
werken. Het is zo’n andere situatie. Deze
kinderen wonen thuis. Ze komen vrijwillig naar
de projecten toe ’s middags na schooltijd. Alison
zei ook dat we een familie zijn. En het voelt ook
zo. In de foto bovenaan zijn we bezig het lokaal
op te ruimen. Het is schoolvakantie en deze
kinderen kwamen me helpen. De mensen met
wie ik werk zijn ook erg aardig. We hebben
serieuze gesprekken samen, we lachen en we
zingen. In de Walmer township spreken de
meeste kinderen Xhosa. De bijbelstudie die
mijn collega leidt op vrijdagmiddagen is ook in
het Xhosa. Ik zit er bij en af en toe vertaalt hij
wat voor mij of vraagt mij of ik een antwoord
heb op de vragen van de kinderen. Het zijn
ingewikkelde vragen, over voorouderverering,
het laatste oordeel.. Ik vind het mooi te zien dat
deze kinderen zo open staan en willen leren.
Het wordt hoog tijd dat ik een cursus Xhosa ga
volgen. Ik begin zaterdag 7 juli, eens in de week
voor 2 uur.
Vlak voor de vakantie had niemand huiswerk
dus heb ik een gesprek met ze gevoerd over
relaties. De kinderen vonden het geweldig en ik
zie dat ze graag erover praten en makkelijk
verhalen delen. Dit zijn tieners die romantische
relaties aangaan maar er thuis niet over praten.
Het is een soort taboe in hun cultuur. Ik zou hier
ook graag meer mee doen. Over 2 weken is er

een kamp voor tieners. Er komen ongeveer 60
kinderen. Dan zal ik een paar workshops leiden.

Arm en rijk bij elkaar
Ik werk in een arm gebied. Deze kinderen
hebben zo weinig. Ze lopen enorm achter op
spelling- en taalontwikkeling. Mijn collega zei
gisteren dat ze vaak doen of ze me snappen.
Ze lachen als ze zien dat anderen lachen, maar
ze begrijpen me niet. Vooral de jongere
kinderen. Het verschil tussen de armoede die ik
zie overdag, en dan de rijkdom waar ik naar
terugga elke middag is wel erg groot. Als ik dan
ook nog naar verjaardagsfeestjes ga ’s avonds
is het verschil nog groter. Allemaal hapjes en
drankjes, zoveel als ik maar wil.
Alle zwerfhonden vind ik ook aandoenlijk. Ze
vechten en kinderen gooien stenen naar ze.
Volwassenen schoppen ze.

Bid- en dankpunten
• Ik ben dankbaar dat mijn ouders hier konden zijn

om mij te steunen in alle veranderingen die zo
snel plaatsvonden. Ook ben ik dankbaar voor een
fijne vakantie. We hebben mooie dingen gezien
en naast een keer autopech is de reis goed
verlopen.

• Ik ben dankbaar voor mijn nieuwe baan. Dit zou

weleens mijn carrière kunnen worden.

• Willen jullie bidden voor mijn visum? Het is nog

steeds niet 100% duidelijk of ik hier mag blijven.

• Over 2 weken gaan we op kamp met 60 tieners.

Ik ben bezig met het voorbereiden van workshops
over vriendschappen, veiligheid en zal ook weer
veel met ze gaan zingen en sporten. Willen jullie
bidden voor wijsheid? Hoe kan ik ze het beste
over deze onderwerpen leren?

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN
Voor wie op de hoogte gehouden wil worden van alle ontwikkelingen:
Facebook: ‘Josiens kinderwerk in Zuid-Afrika’
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’.
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