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Lieve vrienden en familie,
het is alweer een hele tijd geleden dat ik een nieuwsbrief geschreven heb. Excuses
daarvoor. Er is een hoop gebeurd in de afgelopen maanden. In het kort: we zijn in
verwachting, ik heb een blindedarm operatie gehad, we zijn gevaccineerd maar ieder
draagt nog steeds mondkapjes, we zijn op vakantie geweest naar Nederland, mijn baas is
verhuisd naar het noorden van Zuid-Afrika, ik heb een dame ingehuurd voor het geven van
workshops in de sloppenwijken, de cijfers van de wiskunde tutor studenten gaan omhoog,
het schooljaar loopt op zijn eind.
Persoonlijke info
Hoera! We zijn in verwachting van een jongen. Op 23 februari ben ik uitgerekend en alles
gaat heel goed. In september, vlak na het eerste trimester, moest mijn blinde darm eruit
gehaald worden. Het tweede trimester schijnt de veiligste periode van de zwangerschap te
zijn om zoiets door te maken, maar er zit natuurlijk altijd een risico aan vast. Vervelend was
wel dat Tiaan er niet bij mocht zijn. We zaten nog op level 3 of 4 toen en dat betekende dat
ik het alleen moest doen. Gelukkig is alles goed verlopen. Ik hoefde maar 1 nachtje te
blijven en de zorg in het ziekenhuis was heel goed. Nu zitten we op level 1 en nu mag Tiaan
er ook bij zijn als ik een afspraak heb bij de gynaecoloog.
Corona
Het aantal ziektegevallen is erg laag op het moment. Net zo laag als vorig jaar juni. Toch
worden de regels van het dragen van mondkapjes niet versoepeld. Maar voor de rest lijkt
alles hier weer normaal. Kerkdiensten gaan weer door, met een limiet van de helft van de
mensen die erin past. Het is wel vervelend om te zingen met mondkapje op!
Wij zijn allebei gevaccineerd. Net als in Nederland zijn er hier ook veel complottheorieën
over het vaccin. Sommige van mijn collega’s hebben het vaccin gekregen. Anderen willen
het niet en vertrouwen liever op hun eigen immuunsysteem.
Foto’s
Foto 1: Aphiwe geeft workshops over vriendschappen, vertrouwen, communicatie. Dit doet ze met
veel spelletjes. De kinderen genieten ervan.
Foto 2: Ik snij de taart aan bij Rianne en Peter thuis. Binnenin was de taart blauw. We krijgen een
jongetje.
Foto 3: Ik met een paar meiden die verzuimden naar huiswerkclub te komen. Ik probeerde ze weer
terug te krijgen.
Foto 4: Heritage day. Kinderen mogen in traditionele kleding naar school.
Foto 5: De Afrikaans sprekende kinderen die ik graag wil gaan lesgeven tijdens de huiswerkclubs.
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Vakantie naar Nederland
Oorspronkelijk zouden wij vorig jaar december naar Nederland komen. Toen
ging het helemaal niet goed natuurlijk vanwege het virus. Toen hebben we
onze reis verzet naar juli en ook deze reis kon niet doorgaan, niet zozeer door
Corona maar omdat mijn visum aanvraag nog niet verwerkt was. In augustus
heb ik eindelijk mijn visum opgehaald. Nu heb ik een werk/spousal visum die
3 jaar geldig is. Dit betekent dat ik ook een betaalde baan mag hebben. We
hebben direct onze vlucht geboekt. Alleen mijn ouders wisten van onze komst
dus we hebben mijn zussen verrast. Dat was erg leuk! We hebben genoten
van veel tijd met familie en zijn nog een weekje naar Zwitserland geweest met
mijn ouders.
Joe-Ann, Freddie, Bernito, Christoleen
Joe-Ann en Freddie, waarover ik vaker geschreven heb, zijn allebei 18 jaar. Ik heb ze aangemeld voor 2 verschillende
training centra. Ik heb nog steeds niets teruggehoord en hoop dat ze bij een van deze twee aangenomen worden. Zo
niet, dan blijft Freddie volgend jaar op de middelbare Xhosa-school. Joe-Ann heeft dan geen school.
Bernito en Christoleen (de kinderen in het groen van de vorige nieuwsbrief) zijn de kinderen die ik heb laten testen en
waarvan ik hoop dat ik ze in de juiste scholen krijg volgend jaar.
Wiskunde tutor studenten
De lessen gaan door. Aankomende zaterdag zijn ze uitgenodigd voor een 5
uur durende sessie waarin ze goed voorbereid worden op hun eindexamen.
In de rapporten is een mooie verbetering te zien in hun wiskunde scores.
Hoe nu verder
Aankomende week komt mijn baas hiernaartoe om ieders werkbeschrijving
nog eens na te gaan. Er zullen wat dingen moeten veranderen nu Tiaan en ik
een baby verwachten en nu zij verhuisd zijn. Ik zal waarschijnlijk meer taken
krijgen die ik vanuit huis kan doen. Ik wil ook graag de Afrikaans sprekende
kinderen in een van de sloppenwijken lesgeven. Ik hoop dat ik hier mijn
eigen project van kan maken. Mijn collega’s spreken de taal niet en het lijkt
me erg leuk om een eigen klasje te hebben. Daarnaast loopt het schooljaar op zijn eind. Dit betekent het organiseren van
uitjes en kerstcadeautjes, het regelen van school uniformen en vervoer naar school voor de kinderen die van de
basisschool nu naar de middelbare school gaan.
Dank- en bidpunten
* We zijn dankbaar voor onze vakantie. We hebben een heerlijke tijd gehad in Nederland. De reis is helemaal zonder
complicaties verlopen. We hebben goed weer gehad.
* Bid u mee voor de komende maanden? Volgende week gaan we om de tafel zitten om te bespreken hoe het verder
moet als de baby komt. Ik moet een balans vinden met werk en rust nemen en heb nog geen idee hoe het zal gaan.
* Toen ik eergisteren de sloppenwijk inreed werd ik wat mismoedig toen ik keek naar de mensen die op straat liepen. Het
lijkt allemaal zo zinloos. Ze zijn allemaal zo arm en kansloos, met geen zicht op een betere toekomst. Misschien omdat
ik er een paar weken tussenuit was, dat me dat nu weer zo opvalt. Bid u mee voor positiviteit en energie om me in te
zetten voor onze kinderen?
Liefs van Tiaan & Josien

“.. en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen
wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.” 1 Korinthiërs 1:28-29

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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