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Lieve mensen,
het schooljaar is alweer bijna voorbij. Onze kinderen schrijven
hun examens en wij plannen de kerstuitjes.
Hier een korte update van de afgelopen maand.
We zijn weer druk met huiswerkklassen. Ik heb contact gezocht
met de department of education en hoewel communicatie
langzaam verloopt hoop ik ook daar goede relaties op te bouwen.
Zij kunnen ons helpen om onze kinderen in de juiste school te
krijgen. Veel scholen voor special needs kinderen zijn al snel vol
en hoe eerder we ze aanmelden, hoe beter.
Het koor is weer van start gegaan. We zingen op maandag- en
vrijdagmiddag in Walmer township en hopen voor de vakantie
voor een publiek te mogen zingen. Op maandagmiddagen komt
juf Dudu van de basisschool ook en de kinderen zijn daar erg
enthousiast over. Veel van de middelbare scholieren hebben in
hun basisschooltijd in de schoolpauzes altijd met haar gezongen.
Willen jullie horen hoe goed ze zijn? Filmpjes zijn te vinden in de
Facebookgroep ‘Josiens kinderwerk in Zuid-Afrika’.
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dit is de juf die met de kinderen zingt
Dank- en bidpunten:
- Een van onze kinderen gaat over een paar weken naar Kaapstad om daar aan zijn
been geopereerd te worden. Zijn ene been is veel korter dan zijn andere been en hij
heeft daar veel pijn van. Zijn ruggengraat en bekken groeien scheef. Hij heeft lang
moeten wachten op deze operatie en we zijn dankbaar dat de regering de medische
kosten dekt.
- Ik heb een hoop spullen in Nederland achtergelaten. De buurvrouw van mijn ouders
heeft al deze spullen meegenomen toen zij een paar weken geleden naar ZuidAfrika reisde. Dus nu hebben we alles. Onze trouwbijbel die we van Silo hebben
gekregen, de spiegel met onze trouwtekst die we op ons verlovingsfeest van mijn
oma kregen, nog meer boeken en kleding.
- Van ons verlovingsfeest hebben wij wat spullen voor ons huisje kunnen kopen
waaronder een wasmachine en koelkast.
- Zaterdag 2 november hebben de Springboks de Rugby World Cup gewonnen. We
hopen dat dit Zuid-Afrika sterker maakt en helpt om ook op langere termijn eenheid
te ervaren onder elkaar.
Veel liefs van Josien

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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