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Hier spelen we
Inner Magic. Dit
spel is bedoeld om
het zelfvertrouwen
van de kinderen te
vergroten.

Lieve mensen,
de dagen worden langer en het wordt langzaam maar zeker zomer. Hier gaan de
corona gevallen omlaag en wij zitten nu op level 1. Dit betekent dat we
internationaal mogen reizen en dat bijna alles weer toegestaan is. Kerken mogen
ook weer beginnen met de nodige afstand van 1.5 meter en het dragen van
maskers. Het blijft een vreemde regel dat we niet mogen zingen. Morgen begint
onze eerste kerkdienst weer bij Covenant Grace Church. Ik ben benieuwd hoe het
zal zijn. Ik word er wat triest van dat er zo veel controle is. Het constante
temperatuur meten, handen ontsmetten, de formulieren waar je al je gegevens in
moet vullen. Alle privacy is weg.
Gesproken van privacy, ik heb mijn facebook account gedeactiveerd. Ik besteed
teveel tijd op mijn telefoon op facebook en vind het nu een stuk rustiger en fijner.
Video’s van mijn werk en de kinderen stuur ik via whatsapp door naar collega’s die
het vervolgens op de facebook pagina One Life Child zetten.
Huiswerk clubs
De huiswerk clubs zijn weer in volle gang. We zijn nu ook de ochtenden bezig met
huiswerk omdat de helft van alle kinderen op de ene dag naar school gaat, en de
andere helft op de andere dag. Elke ochtend is er dus een groep voor huiswerk, en
’s middags de volgende groep. Ze komen graag en wij zijn blij dat we ze weer vaker
zien. Ik was de afgelopen tijd bezig met de kinderen leren om klok te kijken. Dat
was een missie omdat dat eersts nog in kleine groepjes moest. In totaal hebben we
ongeveer 100 kinderen, verdeeld over de 2 locaties die nog naar de basisschool
gaan. Het hele organiseren van wie op welke tijd moest komen werkte totaal niet.
Ze kunnen namelijk nog niet klok kijken!! Het is heerlijk om ze te zien frummelen
terwijl ze hun eigen klok maken met papier en een splitpen. Maar het leukste is het
zingen. Ik zet een youtube video van Jack Hartman op (Rock and tell the time on
the clock) en de kinderen vinden het absoluut geweldig. De video staat geloof ik op
de facebook pagina van One Life Child. Onderhand hebben de meeste kinderen de
hele uren geleerd en zullen we verdergaan met halve uren en kwartieren. In het
Afrikaans en in het Engels.
Kamp
Aan het eind van deze maand gaan we op kamp. We doen de jongens en meisjes
apart en willen specifiek aandacht besteden aan relaties en hoe we God het best
kunnen dienen als jongen of als meisje. Vorige keer schreef ik over de kinderen die
kinderen hadden gekregen. We zijn bang dat er nog veel meer op ons af gaat
komen de komende tijd. Bidden jullie mee voor Gods leiding op deze kampen? Het
meisjeskamp is van 26 tot 28 oktober en het jongenskamp van 28 tot 30 oktober.
Ook organiseren we een jeugddag zaterdag 17 oktober. Dit willen we maandelijks
doen. We gaan het hebben over beslissingen nemen.
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Therapieën
Sinds zo’n 3 jaar hebben een vriendin en ik het steeds gehad over hoe leuk het zou zijn als we samen konden
werken. Zij gaf les op een speciale basisschool en ik werkte nog bij Maranatha. Nu is zij haar baan verloren en
heeft ze haar eigen behandelingspraktijk gestart. Zij heeft aangeboden om therapie te doen met een aantal
van onze kinderen. De twee meiden die hun moeder en oma verloren hebben zullen bij haar rouwtherapie
volgen.
Zij heeft ook ervaring met anger management, trauma en dergelijke. Ook zal ze lessen geven over wachten
met sex tot het huwelijk. Op het kamp zal ze hiermee starten. We zijn hier erg enthousiast over.
Dagjes uit
Soms hebben kinderen het even nodig om ertussenuit te gaan en in een andere omgeving te zijn. Ik nam een
veertienjarige jongen mee voor een uitje naar de zee. We speelden een kaartspel, aten gezellig samen en
toen bracht ik hem weer thuis. Ondertussen probeer ik er dan ook achter te komen wat er allemaal speelt
thuis. Deze jongen vertelde dat zijn vader hem afgelopen nacht buiten bij de honden liet slapen. Hij vertelde
ook dat hij niet van zijn vader houdt. Zijn vader is meestal dronken. We worstelen met deze jongen. Hij heeft
een grote ontwikkelingsachterstand. Hij wil niet naar de huiswerk club komen en is veel boos. Hij houdt van
vissen. Dus nu organiseren we binnenkort met hem en een paar van zijn vrienden een uitje om te gaan vissen.
Hij kan dan zijn vrienden leren hoe het moet. We hopen dat het hem wat meer zelfvertrouwen geeft en hij dan
ook weer vaker naar de huiswerk club komt.
Mijn schoonmoeder had een stagiaire bij haar die manicures moest
oefenen en ze vroeg of ik nog wat mensen kon brengen. Dat was
een mooie gelegenheid om een paar meiden mee te nemen voor een
verwen sessie.
Op zaterdagen, zo eens in de twee weken, speel ik een
therapeutisch spel met een groepje tienermeiden. We doen
bijbelstudie en spelen daarna het spel. In het spel komen
interessante vragen/opdrachten aan bod zoals ‘deel een ervaring die
je hebt gehad met een persoon met een lichamelijke handicap’. Als
het mijn beurt is, mogen de andere spelers niets zeggen. Zo leren ze
naar elkaar te luisteren. Op andere momenten, tijdens hun beurt,
mogen ze een vraag stellen.
Protective Behaviours
In dit programma leren de kinderen dat hun lichaam van hun is en dat niemand het
recht heeft om eraan te komen. Ze leren dat ze het recht hebben om zich veilig te
voelen. Ik had er dit jaar in maart mee willen beginnen, zoals ik dat de afgelopen
twee jaar ook gedaan had, maar door corona kon dat niet doorgaan. Afgelopen
week heb ik een vriendin gevraagd om een praatje te houden met onze kinderen
van Wells Estate. Zij heeft dezelfde training gevolgd en heeft de kinderen verteld
over veilige en onveilige geheimen en dergelijke. Ze leerde de kinderen ook over
openbare en privé kleding en lichaamsdelen. Ik heb op onze locatie in Walmer dit
vervolgens ook weer herhaald.
Dank- en bidpunten
* Wij zijn nog steeds gezond. Onze families ook. Daar zijn we dankbaar voor.
* Nog een dankpunt. Ons huis is verkocht. De kopers willen ons aanhouden als
huurders. We hoeven ons dus geen zorgen te maken over verhuizen.
* Bid u mee voor de kampen aan het eind van deze maand?

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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