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Lieve mensen,
in de foto hierboven zien jullie waar ik zoal mee bezig ben
geweest in de eerste weken van lockdown. Donuts! Maar dat
was ook al snel weer voorbij. Vanaf vandaag (1 juni) mogen de
meeste mensen weer aan het werk. Ook mogen we de hele dag
door buiten sporten. Zwemmen, surfen en socializen is nog niet
toegestaan. Zelfs op het strand wandelen mag niet. Mensen
mogen weer naar de kerk, maar met maximaal 50 personen en
inachtneming van de 1,5 meter afstand. Groep 7 en de hoogste
klas van de middelbare school zou vandaag weer beginnen,
maar dit is op het laatste moment toch nog een week uitgesteld.
Ik was voor het eerst in 3 maanden weer in het winkelcentrum. In
de winkel mag je geen kleding passen. Je mag het alleen mee
naar huis nemen en het thuis passen. Alles wat je dan niet wilt,
moet je weer terugbrengen en dat stomen ze dan voordat de
volgende klant het aanpast.
Voedselpakketten
Een paar weken na de lockdown had mijn baas een vergunning
voor mij en haarzelf geregeld zodat we toestemming hebben om
langs de families in de townships te gaan om voedselpakketten te
brengen. Dit doen we eens in de maand. De inkopen doen we in
een soort Sligro. Twee weken geleden ging ik alleen inkopen
doen. Dat was een missie! 60 voedselpakketten samenstellen!
Maar niet mogen werken betekent voor onze families dat er geen
brood op tafel komt. Gelukkig grijpt de regering ook in met meer
‘grant money’.
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Huiswerk
Ik ga nog steeds elke week langs alle families om te kijken hoe het met ze gaat. Ik heb
het ‘huiswerk’ opgedeeld in twee groepen. De kleintjes (groep 1 tot 4) en de oudere
kinderen (groep 5 en daarboven).
Groep 1-4
De kinderen hebben allemaal een tekening gekregen. Deze hebben ze vervolgens
gekleurd en ingeleverd en ik heb afgelopen week prijzen uitgedeeld. De ouders/
verzorgers van de kinderen heb ik een file gegeven met opdrachten die zij met hun
kinderen moeten doen. Na het uitvoerig uitgelegd te hebben, geef ik het aan hun over
en kom ik de week erna terug. Dit zijn opdrachten die kinderen moeten kunnen
voordat ze beginnen met de basisschool, maar de meeste kinderen worstelen hier nog
mee. Oefeningen zoals deze:
- klap in je handen als je ‘6’ hoort: 1, 7, 4, 6, 3, 6, 2, 8, 9, 1, 6.
- beginnen deze woorden met dezelfde klank of niet?: hand-hoop; rood-rubber.
Veel ouders worstelen zelf met de opdrachten! Dat is schokkend. Afgelopen week had
ik een meisje die haar moeder moest uitleggen wat de bedoeling was. Andere ouders
kunnen niet lezen. Gelukkig zijn er ook ouders die het erg goed doen. Wat een genot
is het om te kijken naar ouder en kind en hoe ze samen genieten van de tijd met
elkaar. Een situatie waarin het kind graag wil leren en de ouder het kind graag
onderwijst. Deze kinderen hebben geluk! Wellicht kunnen deze ouders ons in de
toekomst assisteren bij de huiswerkclubs.
Groep 5+
Alison en ik hebben een lading boeken aangeschaft. De kinderen lenen elke week een
boek en vertellen de week erna waar het boek over gaat. Dit zijn boeken op allerlei
verschillende niveau’s, in het Engels, Afrikaans, en isiXhosa. Zo krijg ik een idee welke
kinderen vlotte lezers zijn, welke kinderen werkelijk genieten van het lezen van boeken
en welke kinderen er veel moeite mee hebben. Daarnaast houden ze een dagboek bij.
Dit is een simpel A-5 schriftje. Elke week vraag ik of ik het mag lezen. Veel kinderen
geven me toestemming en zo krijg ik op een indirecte manier te horen hoe het met ze
gaat. Een middelbare scholier heeft het erg zwaar thuis. Haar moeder is ernstig ziek
en haar stiefvader dreigt haar te slaan met een fles. Haar echte vader wil niets van
haar weten. Zij wil een eind maken aan haar leven. Daar schrik ik van. Ik heb met haar
afgesproken dat we elke week even alleen moeten praten, zonder iemand erbij. Ik
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probeer haar te bemoedigen door het te hebben
over haar toekomst en wat ze graag wil bereiken
in het leven.
Dank- en bidpunten
*Wij zijn dankbaar voor onze situatie. One Life
Child geeft iedereen maandelijkse donaties, ook in
deze tijd van het virus. Hierdoor hebben wij het
niet zo zwaar als andere mensen.
*Wij zijn dankbaar voor onze gezondheid.
*Ik ben dankbaar dat ik langs de huizen kan gaan
en de families wat beter leer kennen.
*Bid voor onze kinderen. Zij missen hun vrienden
op school. Zij maken zich zorgen over hun
toekomst. De kinderen die zich thuis niet veilig
voelen, zoals het meisje waarover ik schreef,
kunnen nergens anders heen.
*Een van onze meiden is zwanger en is deze
maand uitgerekend. Bidt u mee dat alles goed
mag gaan?

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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