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Op weg
naar de
extra
wiskunde
lessen.
Een
vriendin
van mij
doet dat
voor onze
kids gratis.

Lieve mensen,
de afgelopen maanden is er veel veranderd. De ziektegevallen door
COVID-19 gaan nog steeds rap omhoog en wij verwachten een piek aan het
eind van deze maand. Nu is dus de tijd om ons te isoleren, maar het werk
moet ook doorgaan. Restaurants zijn weer open, maar alcohol wordt niet
meer verkocht. Sigaretten ook niet. Mensen in de sloppenwijken brouwen
hun eigen gemberbier met gist. We zijn constant bezig onze kinderen en
hun ouders eraan te herinneren dat ze hun maskers moeten dragen als ze
buiten zijn. In de sloppenwijken groeien de cijfers het sterkst. In onze eigen
kring kennen we nu ook allemaal wel mensen die het virus hebben of
hebben gehad.
Huisbezoeken
Tot een paar weken geleden bezocht ik ieder kind aan huis. Ik kwam niet
meer binnen maar bij de voordeur bespraken we het huiswerk, gaven ze
verslagen van wat ze gelezen hebben, en gaf ik nieuw huiswerk. Nu doe ik
dat niet meer. Mijn auto start soms niet en dat is niet veilig als ik in de
sloppenwijken rijd. Dus nu komen de kinderen en hun ouders naar onze
huiswerk club toe, ieder op een afgesproken dag en tijd. Hier houden we
afstand, meten we de temperatuur en gebruiken we hand sanitizers voor ze
mogen gaan zitten. Dan krijgen ze weer een leesboek mee met wat rekenen taalopdrachten.
Samen met ouders oefenen we opdrachten die zij met hun kinderen thuis
moeten doen. We gebruiken Audiblox en kaartjes met letters om woorden
mee te maken. Ik geniet van de persoonlijke sessies. Het kost veel tijd en
moeite maar ik geloof dat het waardevol is.
School
De scholen waren weer open, maar twee weken geleden sloten alle scholen
weer. Elke paar weken vertelt de president op TV hoe het ervoor staat en
welke veranderingen doorgevoerd gaan worden. De afgelopen week waren
de openbare scholen dicht. Deze week mocht de hoogste klas van de
1

middelbare school weer beginnen. Volgende week begint groep 8 ook weer. Dat betekent dat onze
huiswerk clubs ook weer starten volgende week. Het is erg rommelig, want zodra een leraar ziek is,
gaat de school weer dicht. De teamleden die in de sloppenwijken wonen bezoeken de huizen nog
steeds. Zo blijven we in contact en weten we hoe het met iedereen gaat.
Volgend jaar
Onze groep 8 kinderen gaan hopelijk volgend jaar naar de
middelbare school (het schooljaar begint hier in januari). Dat
wordt een flinke uitdaging want ze hebben zo veel onderwijs
gemist. Voor een aantal heb ik aanvraag gedaan bij een speciale
school, waar er meer gefocust wordt op praktisch onderwijs. Na
heel wat papierwerk, psychologische toetsen en gesprekken met
ouders en leraren zijn er nu twee kinderen die hopelijk op deze
school aangenomen worden (foto rechts: kinderen bij de
department of education aan het wachten om getoetst te
worden).
Geboortes en sterftes
Twee van onze kinderen waren zwanger. Een meisje heeft
een zoon. Hij heet Inothando. Het gaat goed met ze. Het
andere meisje is haar baby verloren. Zij was te vroeg
geboren, na 5 maanden zwangerschap, en heeft het
helaas niet gehaald. De begrafenis was afgelopen week.
Twee van onze kinderen hebben vorig jaar hun moeder
verloren. Een week geleden is ook hun oma, die nu voor ze
zorgde, overleden door COVID-19. Het is een trieste tijd en de kinderen
die hun ouders nog wel hebben zijn zo bang om hen te verliezen. Zij
schrijven hierover in de brieven aan hun sponsors. Een paar weken
geleden heb ik twee therapeutische spellen online besteld. Dit hoop ik als
hulpmiddelen te gebruiken met deze kinderen om over hun verlies te praten en dit te kunnen
verwerken.
Dank- en bidpunten
* Wij zijn dankbaar voor onze gezondheid en ook voor de gezondheid van onze families.
* Wij zijn dankbaar dat we allebei weer druk aan het werk zijn.
* Bid u mee voor de situatie in de ziekenhuizen?
* Bid u mee voor de kinderen die hun ouders hebben verloren? Voor wijsheid voor ons om ze te
geven wat ze het hardst nodig hebben. En ook voor het meisje dat haar dochtertje heeft verloren.

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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