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Lieve mensen,
Het is weer een tijd geleden sinds ik een nieuwsbrief geschreven
heb. Ondertussen is er een hoop gebeurd. De vorige nieuwsbrief
was van oktober. Toen ging ik net weer terug naar Zuid-Afrika na
3 maanden in Nederland te zijn geweest.
Ondertussen ben ik getrouwd!! We hebben een geweldige tijd
met familie en vrienden beleefd in de december maand. De
school is weer begonnen en de komende twee weken zijn mijn
leidinggevenden in Thailand, waar er ook een One Life Child
project is. Dat betekent dat we het allemaal lekker druk hebben.
En dat valt niet mee met een temperatuur van 30 graden!
December, familie en vrienden
In december kwamen mijn familie en vrienden over en met een
grote groep hebben we kerst en oud en nieuw gevierd. Dat was
bijzonder. We hebben heerlijk gegeten, van het strand genoten
en veel tijd met elkaar doorgebracht. Ik had twee ochtenden
georganiseerd waarbij mijn familie mee kon naar de townships
om een paar families daar te bezoeken. We namen een
voedselpakket mee en de families vertelden ons over zichzelf. In
het huis van de foto hierboven zongen en dansten de kinderen
ook voor ons. Het was een mooie ervaring.
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Department of Education, mijn kwalificatie en mijn verblijfsstatus
Ik heb een meeting gehad met de Department of Education. Zij gaan na of het
mogelijk is dat ik psychometrische tests voor hun kan doen. Dan kan ik ook onze One
Life Child kinderen zelf testen en zit er wat meer tempo in om onze ‘special needs’
kinderen in de juiste scholen te krijgen. Psychometrische tests zijn bij de Department
of Education gratis, maar er is wel een enorme wachtlijst. Ondertussen heb ik zojuist
alle papieren ingeleverd om mijn kwalificatie ‘Master of Educational Sciences’ van de
VU hier gecertificeerd te krijgen. Dit duurt 15 werkdagen.
De dominee van onze kerk heeft als het goed is het papierwerk van ons huwelijk
ingeleverd bij binnenlandse zaken. Binnenkort verwachten we dan ook een trouw
certificaat te krijgen, waarna ik hier ook bericht van naar Nederland moet sturen. De
volgende stap is dan om aanvraag te doen voor een Spousal Visa. Ik hoor allerlei
zorgelijke verhalen over dat het jaren kan duren en dat het allemaal zo ingewikkeld is.
Mijn visum verloopt in mei 2021. We hopen voor die tijd mijn visum status te wijzigen.
Koor
Elke maandag- en vrijdagmiddag oefenen we een uur met het koor. Deze bestaat nu
uit 15 leden. Onze geplande uitvoeringen zijn in maart en in juni. Vorig jaar zongen we
voor de mensen van twee bejaardentehuizen. Dit jaar zingen we weer bij diezelfde
bejaardentehuizen. Ik wil nu proberen de kinderen wat meer verantwoordelijkheden te
geven. Zo laat ik hen zelf kiezen welke liederen ze gaan opvoeren (en voeg ik iets
toe). Ook verwacht ik wat meer van de presentatie. Zingen kunnen ze wel.
Presenteren kan nog wat beter.
Huiswerkklassen
We proberen wat meer structuur aan te brengen in onze huiswerkklassen. Dit betekent
dat we werken aan wekelijkse planningen en evaluaties. Ook ben ik bezig het
leesprogramma over te dragen aan mijn collega’s. Hiervoor komen we wekelijks bij
elkaar om de instructies en theorie door te nemen en er met elkaar over te praten.
Transkei
Vanaf nu moet ik 4 keer in het jaar naar de Transkei om de collega’s daar te
bemoedigen en van hen te leren. Ik ben er twee keer eerder geweest. Een keer met
dikke mist zodat ik niets van de omgeving kon zien. De andere keer was het prachtig.
De cultuur daar is weer anders. Ze leven op het platteland. Wij in de stad. De kinderen
daar spreken geen engels, of heel gelimiteerd. Ik ga samen met een collega aan het
eind van deze maand of begin maart erheen. Het is een prachtig gebied. Het is een
hele dag rijden en het laatste deel kan best gevaarlijk zijn, omdat er overal dieren op
de weg staan: ezels, koeien, kippen, geiten, paarden, honden.
Dank- en bidpunten:
- We zijn dankbaar dat de operatie van Likhona goed is verlopen. Hij is geopereerd
aan zijn been en is intussen terug in Port Elizabeth. Hij loopt op krukken. Nu moeten
we afwachten of het herstel goed verloopt. Het plan is dat hij na een jaar of twee nog
een operatie krijgt. Zijn benen zullen nooit precies even lang worden maar het risico
dat hij de rest van zijn leven in een rolstoel zou moeten zitten en de chronische pijn
is wel verminderd.
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We zijn dankbaar voor een geweldige tijd met familie en vrienden
We zijn dankbaar dat we nu getrouwd zijn!
Willen jullie bidden voor een veilige reis naar de Transkei?
Bid ook voor mij en mijn collega’s. Dat wij veel geduld en liefde voor elkaar mogen
hebben.

Veel liefs van Josien… van Eyk!

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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