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One Life team in Zuid-Afrika

Lieve mensen,
wat is er weer veel gebeurd de afgelopen maanden. Tiaan en ik zijn een jaar getrouwd! Het
gaat goed met zijn werk. We passen ook regelmatig op de huizen van andere mensen en
zorgen dan voor hun honden. Ik word steeds drukker. We willen dit jaar beginnen met het
meten van de vooruitgang in het schoolwerk van de kinderen. Daarom hebben we een
workshop georganiseerd voor onze collega’s. Zo kunnen we de sponsors ook beter
informeren over hoe het kind groeit in zijn ontwikkeling.
Transkei trip, programma’s
De workshop was in de Transkei. het is daar prachtig! Na zo’n 8 uur rijden kwamen we aan
bij de One Life base in Lusikisiki, op een berg op het platteland. We sliepen op
stapelbedden. Het weer is erg onvoorspelbaar in de bergen. De eerste dag regende het de
hele dag. De tweede dag was het prachtig weer.
Ik heb de educatieve workshops gegeven. Na 2 dagen gingen we naar huis met een grote
bak per huiswerk club gevuld met leesboekjes, posters, blokken, werkboeken,
springtouwen, tennisballen, voetballen, beanbags, elastieken, pennen, potloden etc.
Op de volgende gebieden worden de kinderen vanaf nu elke 3 maanden getoetst:
- begrijpend lezen;
- rekenen (optellen, aftrekken en woordproblemen);
- de tafels;
- jolly phonics (taal, spelling en zichtwoorden);
- graad 1 toets om te bepalen of het kind basis kennis heeft (klok kijken, benoemen van
lichaamsdelen, tellen, herkennen van gevoelens, vormen herkennen, etc.).
Nu is het weer mijn taak om aan de hand van de resultaten plannen te maken en groepen in
te delen naar vermogen. Dat is een hoop werk, voor 3 huiswerk clubs in Port Elizabeth en
nog 3 in de Transkei. Tiaan en ik gaan mid april voor een paar dagen naar de Transkei. Dan
ga ik daar aan de slag met de toetsresultaten.
Carriere toets
Afgelopen week kon ik twee meiden meenemen naar een dame die een soort carrièretoets
met ze afneemt. Dit nam de hele ochtend in beslag. De komende tijd zal ik op zoek gaan
naar meer mogelijkheden om onze kinderen beter te begeleiden naar de studie die het
beste bij ze past. Zo moeten kinderen in graad 10 hun vakkenpakket kiezen. Als ze niet de
juiste begeleiding krijgen weten ze bijvoorbeeld niet dat ze biologie, of pure wiskunde nodig
hebben voor hun studie.
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Hier zijn Iphithule en Benathi bezig met het
afnemen van de graad 1 toets. Ik heb ze
getraind zodat zij mij kunnen assisteren in
de toets maanden.

Wiskunde tutor lessen
In graad 10 kunnen de kinderen kiezen of ze het vak ‘pure wiskunde’ of
‘literaire wiskunde’ willen volgen. Vijf van onze middelbare scholieren
hebben pure wiskunde gekozen. De meeste andere scholieren kiezen voor
literaire wiskunde omdat dit makkelijker is. Een vriendin van mij geeft tutor
lessen en wekelijks breng ik deze 5 scholieren naar haar huis voor extra
lessen. We hopen dat de resultaten te zien zullen zijn op hun
schoolrapport.

Zorgen
We maken ons zorgen over onze kinderen die speciaal onderwijs nodig
hebben. Sommigen zijn al te oud om in aanmerking te komen voor speciaal
onderwijs, en te jong om ‘skills training’ te doen. Deze jongen van 14 (waar ik
al in eerdere nieuwsbrieven over schreef, die jongen die zo goed kan vissen)
is vorig jaar ‘geslaagd’ en klaar met de basisschool, maar hij kan niet lezen en
schrijven. Zijn ouders hebben hem niet aangemeld voor een middelbare
school. Dat heeft ook weinig zin. We hadden een plek voor hem gevonden via
een andere non profit organisatie, maar daar is hij na dag 2 naar huis
gestuurd omdat hij aan het vechten was. We hebben nog een ander meisje,
van 17, met hetzelfde probleem.
Dank- en bidpunten
* Wij zijn dankbaar dat wij door deze hele pandemie gezond zijn gebleven. Hoewel de leiders van One Life, Alison en
Greg, allebei corona hebben gehad, zijn ze gelukkig weer helemaal opgeknapt.
* Wij zijn dankbaar voor vrienden en familie en een mooie plek om te wonen.
*
*
*
*

Bidden jullie mee voor:
onze trip naar Transkei van 12 tot 15 april? Dat God ons bewaart op de weg?
onze vakantie naar Nederland in juli? Dat dit door mag gaan?
onze zorgkinderen?
geduld met de mensen om ons heen? Liefde en zachtheid voor de kinderen?

“Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.” Romans 12:12
Liefs van Josien & Tiaan

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)

2

