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Tijdens een les
Protective
Behaviours

Het afgelopen jaar
Begin december was het schooljaar al afgerond. Kinderen gingen alleen nog naar
school om hun rapport op te halen. In onze laatste team meeting evalueerden we
het afgelopen jaar en concludeerden we dat het gedrag van onze Wells Estate
kinderen flink vooruit is gegaan. Ook gaan de Bijbelstudies goed. Deze twee
aspecten van het werk bij One Life vinden we verreweg het belangrijkste en we zijn
blij dat we zo positief kunnen terugkijken op het jaar.
Hiernaast wat foto’s met collega’s, leraressen, de kinderen van Wells Estate tijdens
het zingen van een liedje over regels, de kinderen van Walmer tijdens een theorie
muziekles, en dezelfde kinderen tijdens een bijbelstudie over je identiteit in
Christus. We schreven allemaal ‘I am…’ tien keer en vulden deze zin aan. Daarna
spraken we over de vraag hoe we weten wie we zijn. Hier is ook een mooi filmpje
over te vinden op youtube (typ in: ’Your Identity in Christ’).
In de vakantie zijn alle kinderen flink verwend met kerstcadeautjes en uitjes. De
oudere kinderen kregen een tegoedbon en we namen ze mee uit winkelen in het
winkelcentrum. De jongere kinderen namen we mee naar de snackbar en de zee.
En half december gingen sommigen familie opzoeken in andere steden en dorpen.
En dan nog een paar highlights:
* We hadden onze eerste echte kooruitvoering begin december op het Walmer
centrum. Het filmpje is te vinden op de Facebookpagina (wilt u ook lid worden van
de pagina? Stuur dan een mailtje naar nieuwsjosien@hotmail.com, dan nodig ik u
uit).
* Thembelani (van de workshops over drug abuse) is erg betrokken geraakt bij
onze kinderen en is al twee keer in beide centra geweest om met onze kinderen te
werken. Hij komt weer in januari en we houden regelmatig contact. We voelen ons
zo gezegend dat hij zich zo inzet voor onze kinderen!
* Mijn visum is aangepast naar ‘vrijwilligerswerk voor One Life Child’ en de
geldigheid is ook verlengd, tot mei 2021! Dat is een opluchting en reden tot
dankbaarheid want dat betekent dat ik in Nederland niet meer langs de ambassade
hoef.
We hebben kerst gevierd met Tiaans familie in Burgersdorp. Hieronder een foto van
de familie.
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Plannen voor 2019
Ik heb een hoop plannen voor het komende jaar. Ik word veel vrijgelaten in mijn besluiten. Dat vind ik best
moeilijk. Ik moet zelf mijn deadlines zetten en regels voor mezelf stellen.
1. Ik wil graag de teams gaan coachen, in Walmer, Wells Estate en New Brighton (dit zijn de namen van de
sloppenwijken). Ik heb me wat ingelezen en aantekeningen gemaakt en word erg enthousiast. Tegelijkertijd
ben ik wat bang en vraag ik me af of ik dit wel kan. Willen jullie hiervoor bidden?
2. Zodra het nieuwe schooljaar begint zal ik de Protective Behaviours lessen herhalen, nu samen met
Thembelani (van de drug abuse workshops) en Taise (een van de dames van de netwerkmeetings. Zij wil
graag ervaring opdoen met het lesgeven en we zijn bij elkaar gekomen in de vakantie om planningen te
maken). Door het samen te doen voel ik die extra verantwoordelijkheid en dat helpt mij met plannen en
organiseren.
3. Ik wil wat vaker naar de Transkei om daar ook de teams wat te versterken met uitleg over Audiblox, een
speels programma gericht op het verbeteren van concentratie en geheugen.
4. Ik wil doorgaan met het koor en eens per maand organiseren dat de kinderen die veel van zingen houden
uit de verschillende centra bij elkaar komen. Ook wil ik zoeken naar mogelijkheden om met het koor op te
treden, misschien eens per 3 maanden.
5. Vanaf maart komen er voor een periode van 4 maanden twee Nederlandse studenten onder mijn leiding
stage lopen.
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie gebeden en steun. God zorgt goed voor mij.
Dan rest mij nog jullie allemaal een gelukkig en voorspoedig 2019 te wensen. Ik hoop jullie allemaal weer te
zien in de zomer!

Kerst met Tiaans
familie in
Burgersdorp

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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