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Molweni!
Ik ben alweer 3 maanden aan het werk voor One Life Child. Ik geniet van
mijn werk en van de kinderen. Ik ben nog steeds voornamelijk aan het werk
in Walmer township en Wells Estate township. Mijn weekschema ziet er nu
als volgt uit:
- Maandagmiddag: Engels lezen/schrijven met groep 3 en 4 in Walmer
- Dinsdagmiddag: Afrikaanse les in Wells Estate
- Woensdagmiddag: Huiswerkbegeleiding in Walmer
- Donderdagmiddag: Afrikaanse les in Wells Estate
- Vrijdagmiddag: Huiswerkbegeleiding in Wells Estate en bijbelstudie met de
jeugd aan het eind van de middag
In Wells Estate zijn we bezig met ‘die regte maniere’. We beginnen met de
juiste manieren wanneer je de klas inkomt (je groet de leerkracht en dan pas
ga je zitten). Aan het eind van de huiswerkles krijgen de kinderen hun lunch.
Hier weer de juiste manieren: eerst ga je zitten, dan eet je je lunch tot je
klaar bent. Dan pas ga je weer staan, groet je de leerkracht en ga je naar
huis. Ik wil het langzaam uitbouwen met een ‘register’ om de uitblinkers te
belonen. Tegen het eind van het schooljaar willen we een high tea hosten in
de huiswerkklas.
18 juli was het Nelson Mandela Day. Ik was in Walmer met de kinderen de
buurt aan het opruimen (er is geen beginnen aan, maar het is toch iets
moois om samen te doen). Alison deed hetzelfde in Wells Estate. Het filmpje
is te vinden op youtube en op de Facebook pagina.
Sinds 23 juli ben ik weer begonnen met Protective Behaviors lessen op een
basisschool waar onze Walmer kinderen heengaan. Elke week geef ik in de
ochtenden groep 1 tot 4 les. We hebben nu 5 van de 10 lessen afgerond. In
oktober ga ik naar een opfriscursus waar ik ook de mogelijkheid heb te
netwerken met anderen die de cursus geven in Port Elizabeth.
Ik ben van Xhosa leraar veranderd en ga nu eens in de maand naar een
basisschool Xhosa lerares. De focus ligt op het uiten van gevoelens en
dingen kunnen benoemen in het klaslokaal. Dat sluit ook mooi aan bij de
lessen (in groep 1 verstaan de meeste kinderen mij niet in het Engels).
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Kamp met de jeugd

Transkei

10 tot 12 juli gingen we op kamp met de jeugd
en een groep Amerikaanse sponsors die twee
keer in het jaar langskomen. Daar heb ik
workshops gegeven over eigenschappen van
vrienden en over Protective Behaviors. Er zaten
zo’n 10 kinderen aan een tafel met een of twee
Amerikaanse jongeren erbij. Zij faciliteerden de
groepsdiscussies over veilige en onveilige
geheimen, de rechten van kinderen en de
plichten die hierbij horen, de volwassenen bij
wie ze terecht kunnen als ze zich onveilig
voelen, etc. Het kamp was een succes. Ook het
sporten (’s ochtends vroeg om half 7, nog
voordat het licht was) was goed gegaan. Ik was
onder de indruk dat iedereen opdaagde!

Een paar weken geleden mocht ik mee voor een
paar dagen naar de Transkei (hier zo’n 9 uur rijden
vandaan). Het was best een spannende reis want
het laatste stuk zaten we in zo’n dichte mist dat het
haast onmogelijk was nog door te rijden. We
hoopten maar we geen dieren zouden aanrijden.
Het is in de Transkei zo anders dan hier. Er is weer
zoveel meer nood dan hier. De kinderen spreken
daar alleen Xhosa, dus ik kon niet met ze praten.
Dan maar wat spelen met gebaren (zie foto
bovenaan). Er was een probleem met de
watertoevoer dus we moesten ergens anders
heenrijden om te douchen en werkten met emmers
om de wc’s door te spoelen. Ik heb weinig genoten
van deze trip omdat het hele gebied in de mist lag.
Heel deprimerend! De volgende keer hoop ik ook
wat meer te zien van de school, de huiswerk club,
en hoe ze bijbelstudie doen met de kinderen. Carl
(die mij had voorgesteld aan Alison) zit in dezelfde
kerk als ik en wil graag de jeugd betrekken bij de
maandelijkse bezoeken aan de Transkei. Dan wil ik
er ook bij zijn om het aanspreekpunt te zijn vanuit
de kerk.

Bid- en dankpunten
• Er is nog steeds watertekort hier in Port Elizabeth. We

hebben regen nodig en hoewel het de regenmaanden
zijn valt er nog veel te weinig.

• Bid voor de jeugd die vrijdagmiddag de bijbelstudie

bijwoont. Verleidingen tot drugs- en drankgebruik zijn
aanwezig en ook zorgen om familieleden met aids,
tuberculose, of andere ziektes. We zijn nog steeds
bezig een goede band op te bouwen. Als we bidden
lopen de emoties soms hoog op. Bid voor wijsheid om
deze kinderen op de juiste manier te begeleiden.

• Vorige week kwam Anne (een studiegenoot van mijn

masterstudie in 2014) voor een paar dagen langs. Het
was fijn weer bij te kletsen en wat nieuwe inspiratie op
te doen. We zien elkaar verder maar weinig maar
hebben allebei een passie voor werken met kinderen in
Afrika.

• Alison en Greg die het One Life Child project runnen in

Zuid-Afrika hebben aangeboden mijn benzine en
internetrekening te betalen. Dit scheelt mij in
maandelijkse kosten en daar ben ik zo dankbaar voor.

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN
Voor wie regelmatiger op de hoogte gehouden wil worden van waar ik mee bezig ben:
stuur mij een mailtje ‘jovanzonneveld@hotmail.com' en dan voeg ik u toe op de Facebook pagina.
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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