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In de Transkei verbleven we bij Thabiso, Lilly en Qhama
Lieve vrienden en familie,
in april zijn Tiaan en ik naar de Transkei gegaan om te kijken hoe het gaat met het toetsen
van de kinderen. Het duurt allemaal veel langer dan gedacht, dus in plaats van 4 keer per
jaar te toetsen, wordt het nu 2 keer per jaar. Het is zo’n rommeltje met corona. Scholen
open, scholen dicht. Kinderen 2 dagen per week naar school, dan weer 3 dagen per week.
Het is moeilijk om vooruit te plannen. Zodra je je niet lekker voelt, moet je thuis blijven.
Alles voelt heel wankel, alsof alles zo in elkaar kan storten. We merken dat de motivatie ook
omlaag gaat. En ik merk het bij mij ook. We zitten op het moment op alert level 4, wat
betekent dat we niet naar de kerk mogen. Er zijn helemaal geen samenkomsten
toegestaan. Doe je dat toch, dan riskeer je gevangenisstraf. Restaurants zijn weer dicht.
Winkelcentra zijn nog open. Nu is het schoolvakantie. Onze reis naar Nederland is weer
uitgesteld omdat mijn visum nog niet verwerkt is. Dat duurt nu al meer dan 6 maanden.
Luthando, Joe-Ann, Freddie
Hiernaast zie je de twee onderste foto’s. De jongeman met het zwarte shirt aan is
Luthando. Hij was klaar met de middelbare school en zat thuis een jaar niks te doen. Door
corona was het ook moeilijk om wat te vinden. Ik heb hem in contact gebracht met
Caroline, een dame die jongeren recruit voor skills programma’s. Hij werkt nu bij Ray
Mhlaba skills centre in de hospitaliteit. Dit is een programma van een jaar waarin hij leert te
koken en hoe met klanten om te gaan. Na dit programma zou hij kunnen gaan werken in
restaurants, hotels, of gasthuizen.
In de onderste foto zie je Joe-Ann en Freddie. Ik heb al eerder over Joe-Ann geschreven.
Hier zitten ze in de keuken bij het Gem-project dat kinderen voorbereidt op het werkleven.
Ze zijn allebei bijna 18 jaar. De directeur van het project heeft ze geïnterviewd en we
wachten nu af of ze daar worden toegelaten.
Department of Education
Deze kinderen heb ik laten toetsen bij
het department van onderwijs. De twee
met het groene shirt aan gaan volgend
jaar naar de middelbare school. Met de
toetsresultaten en aanmeldformulieren
probeer ik ze binnen te krijgen bij een
meer praktische school. Eind juli
moeten die papieren ingeleverd zijn.
De twee andere kinderen zitten nog op
de basisschool. De jongen is
doorverwezen naar het ziekenhuis om
te kijken of hij concentratieproblemen
heeft en misschien aan de medicatie
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moet. Het meisje heeft Fetal Alcohol Syndroom. Er zijn geen speciale scholen dicht bij waar zij woont. Speciale
basisscholen die verder weg zijn zijn allemaal vol. We worstelen met een systeem dat onze kinderen niet goed genoeg
helpt. Er zijn maar een beperkt aantal speciale scholen toegestaan. De rest moet maar naar de gewone scholen, waar ze
dus niet goed genoeg begeleid kunnen worden.

New Brighton
In Port Elizabeth werk ik in 3 townships: Walmer, Wells
Estate en New Brighton. Onze sponsors van Amerika
kwamen langs alle centra en hier zijn we in New Brighton op
weg naar de huizen van onze kinderen. Dat was een hele
organisatie, want het is zo onveilig daar dat we blijkbaar 16
mensen nodig hadden met knuppels en hockeyclubs om
ons te beschermen. Die moesten natuurlijk naderhand ook
allemaal betaald worden.
Medische fonds
One Life heeft een medisch
fonds en hier hebben we
gebruik van gemaakt om
Iphithule’s gebit te repareren.
Hier een foto voor- en na de
procedure.
Het koor
Het One Life koor in Walmer liep maar
moeizaam door alle corona
beperkingen. Elke keer vroegen we
ons weer af: moeten we nu wel of niet
bij elkaar komen? De kinderen misten
het koor wel erg en toen zijn we maar
een paar keer gewoon bij elkaar
gekomen. Ik heb koor t-shirts besteld
en ze hebben voor de Amerikanen
opgetreden.
Dank- en bidpunten
* Door alles heen zijn wij nog steeds gezond. Vaccinaties beginnen nu ook
meer en meer te komen. 50 plussers zijn opgeroepen om zich te registreren.
* God heeft ons bewaard op onze reis naar de Transkei in april
* Bidden jullie mee voor:
* het verloop van deze pandemie? Dat we goed door deze derde golf mogen komen en dat er snel vooruitgang zal zijn in
het uitdelen van vaccinaties en versoepeling van de strenge regels?
* motivatie om ons werk te blijven doen? We zijn allemaal moe en wat gedemotiveerd.

“Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest” Psalm 51:12
Liefs van Josien & Tiaan

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN
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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