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Molweni!
Ninjani namhlanje? Kuyabanda apha namhlanje! Ngomso ndi funa uku
baleka (hallo allemaal! Hoe gaat het vandaag? Het is hier koud vandaag!
Morgen wil ik gaan hardlopen).
Mijn Xhosa lessen gaan goed. Ik gebruik het zoveel mogelijk als ik lesgeef
op de school en in de huiswerkklassen. Sommige woorden gebruik ik
dagelijks: Bala (tel), bhala (schrijf), yiza’apha (kom hier), beka ipencile phezu
ke tafile (leg je potlood op de tafel), mamelani (luister!), jonga (kijk), thulani
(wees stil), su thetha, su phatha (niet praten, niet aanraken). Deze laatste
gebruik ik als ik Audiblox met de kinderen doe. Ze moeten dan eerst in stilte
naar mijn instructies luisteren voor ze de blokjes mogen aanraken.
Protective Behaviours
Ik ben bijna klaar met de lessen op Elukholweni Primary School. Eergisteren
gaf ik groep 4 les en hadden we het over ‘NO! GO! TELL!’ Als je je ergens
onveilig voelt en je krijgt je ‘early warning signs’ in je lichaam, moet je NEE
zeggen, weglopen en met iemand erover praten die je vertrouwt. We gingen
het buiten oefenen met gebaren.
Zo’n 4 weken terug was er een netwerkmeeting gepland door de vrouw die
de Protective Behaviours cursus gaf eerder dit jaar. We waren met zijn
vijven en zijn nu bezig om de cursus passender te maken voor de kinderen
hier. Het is oorspronkelijk gemaakt voor kinderen uit Australië, met dieren
zoals Kaketoe’s en de Platypus. Die kennen we hier niet zo goed. Zo’n 2
weken terug kwam ik met twee andere meiden samen en volgende week
donderdag zijn we met een wat grotere groep en gaan we specifieker
bespreken hoe we elkaar kunnen helpen. Ik kan praktisch veel helpen terwijl
anderen beter zijn met de copyright regels, kosten, funding, etc. Ik hoop dat
we uitgroeien tot een hecht team en we onze talenten zo in kunnen zetten
dat we efficient en constructief te werk kunnen gaan. We willen dat alle
kinderen, vooral de kinderen van de government schools, het 10-weken
programma volgen.
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Huiswerk klas, Koor en Bijbelstudie
De huiswerk club gaat goed. In Walmer township hebben we een vrijwilliger die wiskunde met de
highschool kinderen doet elke woensdag. Ik ben nog steeds bezig met het testen van het leesniveau
van de kinderen, het geven van Audiblox lessen en het afnemen van assessments. Op mijn
computer heb ik een digitaal dossier opgezet van alle kinderen, met hun algemene informatie, foto,
en alles wat ik tot nu toe met ze heb gedaan. Dat kost veel tijd! En elke dag ben ik weer bezig om het
te updaten.
In Walmer Township ben ik begonnen met een koortje. We zingen ‘Away in a Manger’ op de
Pentatonix manier (met lalala’s tussen de coupletten), ‘What a Friend we have in Jesus’ en
‘Malibongwe’. Ik doe veel zangoefeningen met ze en leer ze ook noten lezen. Ik zou graag met kerst
iets regelen dat we voor publiek kunnen zingen, misschien via de kerk.

In Wells Estate zingen we ook tijdens de
Bijbelstudie, nu op donderdagmiddag. De
kinderen daar zijn veel bedeesder dan de
kinderen in Walmer. Ik denk dat ik met hun
net zo’n koor op ga zetten. Daarnaast lezen
we samen uit de Bijbel, praten we erover en
sporen we de kinderen elke keer weer aan
dagelijks uit hun Bijbel te lezen. We bidden
ook altijd samen en eten en drinken wat.
Twee weken terug kwam Thembelani (hij
werkt in een rehab center voor kinderen) een
praatje houden over drug-abuse. Het is zo
verfrissend om iemand van buitenaf uit te
nodigen om met onze kinderen te praten. Hij
was zo gepassioneerd en vrolijk en wil nog
een keer komen voor de schoolvakantie in
december begint.
Bezoek in Knysna
Op 23 September was er een mountainbike race waar Tiaan aan mee deed. Dat was in Knysna. Dat
gaf mij de gelegenheid om de Nederlandse zendelingen daar op te zoeken: Theo en Jinke de Jong
en Dick en Rita Lagerwerf. We hebben gezellig kunnen kletsen over ons werk, vooral over wat we
moeilijk vinden, en elkaar kunnen bemoedigen (tweede foto van boven).
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Visum
Een paar weken terug kon ik dan eindelijk mijn papieren inleveren om mijn visum beschrijving om te
zetten naar One Life Child. De Verklaring Omtrent Gedrag, waar ik al 4,5 maand op wachtte kwam
maar niet, dus nam Debby deze mee. Zij kwam 26 september voor iets meer dan 2 weken op
bezoek. De dag nadat zij aankwam, kreeg ik de VOG in de post! Nou ja, nu heb ik er 2. Alle papieren
zijn ingeleverd en nu gaan er weer zo’n 8 tot 10 weken overheen voor ik meer hoor.

Bid- en dankpunten
• Afgelopen zondag was de tiende verjaardag van Covenant Grace Church. We zongen in het

‘singteam’. Ik ben dankbaar dat ik deel uit mag maken van deze warme kerkgemeenschap. Ik voel
me daar zo thuis!
• Het was fijn Debby op bezoek te hebben voor een paar weken. Zij is met mij mee geweest naar de

projecten, heeft ook even met de kinderen kunnen werken, en we hebben in het Addo Elephant
Park een leeuw gezien!!
• We hebben nog steeds meer regen nodig! Er staan nog steeds borden langs de weg met ‘use

water sparingly, every drop counts, save water!’ en er wordt soms ook ‘waterless sanitizer’ gebruikt
in plaats van water in de toiletten.
• Het gebeurt maar weinig dat een kind zich openstelt en met

onze staff deelt wat er bij ze thuis gebeurt. Een jongen wordt
mishandeld door zijn vader omdat zijn rapportcijfers niet hoog
genoeg zijn. Bid voor wijsheid voor ons als team om deze
kinderen te begeleiden en ze de veiligheid te bieden die ze
nodig hebben. En ook voor ons als teamleden onderling om
elkaar te ondersteunen en te versterken.
• Tiaan en ik willen graag DV volgend jaar zomer voor een

periode van 3 maanden naar Nederland komen. We vinden
het allebei belangrijk wat meer tijd door te brengen met mijn
familie en vrienden. We willen niet alleen vakantie houden,
maar zouden graag vrijwilligerswerk doen, zoals honden
uitlaatservice, ramen lappen, in de tuin werken, etc. Wat er
maar nodig is. Ik dacht ik zet het alvast in de nieuwsbrief.
Mocht iemand een idee hebben, dan horen wij het graag.

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’.
S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)
ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)
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