Josiens kinderwerk in Zuid-Afrika
december 2021 - februari 2022

Lieve vrienden en familie,
het is 11 februari (excuses voor de late kerstwensen op de
foto!!) Onze baby is uitgerekend op 23 februari en sinds
gisteren ben ik op zwangerschapsverlof. Sinds de vorige
nieuwsbrief ben ik druk bezig geweest met december
uitjes, huisbezoeken, een-op-een huiswerk met kinderen
tijdens de zomervakantie (de vakantie is hier vanaf begin
december tot half januari) en plaatsing in scholen en
training centers voor het nieuwe jaar. Vorige maand
begonnen we met het aanschaﬀen van school uniforms,
schoenen, schrijfboeken etc. En dat voor 3 huiswerk
clubs, met in totaal zo’n 170 kinderen. Nu krijgen ze
gelukkig niet allemaal alles, maar we keken wat ze nodig
hebben zodra het schooljaar begon, op 17 januari. Het is
een flinke klus. Tiaan en ik hebben allebei corona gehad
dus zijn voor de komende maanden immuun. Dat
betekent dat baby ook immuun is. Dat is een
geruststelling, want als de baby komt, en Tiaan zou positief zijn, dan mag hij niet bij mij
komen in het ziekenhuis.
Huisbezoeken en huiswerk clubs
Sinds de vakantie begon ben ik langs de huizen van de kinderen gegaan om ze bezig te
houden met wat rekenwerk. Het was ook gelijk een kans om te kijken of het goed met ze
ging. Toen het schooljaar weer begon, zo 4 weken geleden, zag ik ze nog een paar keer op
school. Nu heeft mijn collega mijn aantekeningen en werkboeken overgenomen zodat het
werk door kan gaan tijdens de huiswerk clubs.
Nederlandse fondsen
Via stichting Nehemia heb ik weer gelden ontvangen. Het deel bestemd voor de kinderen
kan ik nu gebruiken om de dame die ik heb ingehuurd, Aphiwe, voor meer uren in te huren.
Ze zal nu in ons centrum in New Brighton ook wiskunde tutor lessen gaan geven. De
kinderen hebben hierom gevraagd en ik kan haar tot ongeveer juni hiervoor betalen.
Joe-Ann, Freddie, Bernito, Christoleen
Joe-Ann gaat niet naar school en werkt in een supermarkt. Ze zorgt voor haar moeder.
Freddie zit nog steeds op de Xhosa school. Zijn oma heeft uiteindelijk besloten dat hij niet
naar een trainingscentrum moest gaan, maar door moest gaan op school. Hij is er niet
gelukkig en klaagt nu alweer dat hij iets anders wil. Bernito en Christoleen zitten allebei op
een speciale middelbare school waar ze meer een-op-een aandacht krijgen. Bernito’s
moeder vertelde me afgelopen woensdag dat hij het er erg naar zijn zin heeft.
Foto’s
Foto 1: Op de basisschool neem ik elk One Life kind apart en kijk ik op wat voor niveau ze kunnen
presteren in rekenen. Deze jongen herkent de nummers 1, 2 en 3 en daar houdt het op. Hij kan
hardop tot 10 tellen. Ik bespreek met de juf hoe zij hem het beste kan helpen in de klas. Hij zit in
groep 4.
Foto 2: Dit zijn Mandy en Gaynor. Zij wonen met hun moeder in een ‘hok’. Elke week kwam ik langs
om te kijken hoe ver ze waren gekomen met + en - sommetjes. Zij zitten allebei in groep 5.
Foto 3: Dit is Luwellyn. Hij heeft zijn been gebroken in de vakantie. Een auto heeft hem aangereden
en is doorgereden. De ouders willen een vergoeding van de ‘road accident fund’. Sommige mensen
komen opzettelijk terecht in zo’n ongeluk om claim te kunnen maken op geld van dit fonds. We
vermoeden dat dat hier ook het geval is.
Foto 4: Dit is Nicole. Als ik haar vraag: wat is 3+4? dan zegt ze ‘ek weet nie’. Maar als ze telt met
steentjes kan ze het prima. En het is nog leuk ook.
Foto 5: Dit is Alfred. Hij telt met kleine gummetjes.
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Hoe nu verder
Ik heb mijn werk overgedragen aan mijn collega’s. Mijn baas zal vanuit Limpopo (in het noorden van het land) zo goed
mogelijk de projecten blijven begeleiden. Tegen de tijd dat ik terug kom, in juni, bespreken we hoe de rest van het jaar
het best ingevuld kan worden. Ik ben van plan een gedetailleerd plan te schrijven van hoe ik graag verder wil. Ik zou
graag zelf meer lesgeven en ervaar veel plezier van het bezig zijn met de kinderen. De laatste tijd is het eigenlijke werk
met kinderen meer op de achtergrond komen te staan, ook omdat de leidinggevenden zijn verhuisd en ik meer een
organiserende rol op me moest nemen. Ik was meer bezig met de volwassenen die de kinderen begeleiden. Dat heeft bij
mij geleid tot veel frustratie en onproductieve uren van vergaderingen en overleg. Verwachtingen kwamen niet overeen
en de sfeer ging hierdoor ook achteruit. Willen jullie meebidden voor duidelijkheid en wijsheid over hoe ik straks verder
kan?
Andere bezigheden
- Sinds augustus ben ik betrokken bij de muziek in de Afrikaanse NG kerk waar Tiaan van jongs af naartoe gaat. We
vergaderen regelmatig over het aanpassen van de dienst op een manier dat de jeugd ook aangesproken wordt door
de muziek. Het is een prachtige kerk met een mooi orgel. Ik leid de muziek die onder jongere mensen wat populairder
is, samen met een aantal muzikale middelbare scholieren. De aanpassing is een moeilijk proces. Later in het jaar gaat
de dominee met pensioen en komen er nog meer veranderingen. Dat valt de gemeente best zwaar.
- Eens in de twee weken ontmoet ik Macyleen. Zij leidt een crèche en heeft ongeveer 15 kinderen. Een vrouw uit de NG
kerk heeft mij gevraagd eens met haar te zitten en te praten over haar werk. Ze kon wel iemand gebruiken om mee te
denken. Nu vergaderen we elke twee weken en bespreken we hoe de zaken lopen. Er zijn wat obstakels, vooral
financieel. Ouders zijn arm en kunnen vaak de maandelijkse kosten niet betalen. Macy probeert de kinderen van deze
ouders toch te houden en andere manieren te vinden om het geld binnen te krijgen dat ze nodig heeft om haar crèche
te blijven houden. Zo’n jaar geleden heb ik een online cursus gevolgd in coaching en onze vergaderingen geven mij nu
de mogelijkheid om mezelf in geleerde gesprekstechnieken te oefenen.
Dank- en bidpunten
* We zijn dankbaar voor een voorspoedige zwangerschap. Baby van Eyk groeit goed en er
zijn geen complicaties.
* We zijn dankbaar dat mijn ouders volgende week komen. Zij blijven een maand. Bidden
jullie mee dat ze negatief zullen toetsen voor corona en een veilige reis zullen hebben?
* We zijn dankbaar voor onze hulp, Michelle, die eens in de week komt schoonmaken. Zij
werkte jaren lang voor Tiaans ouders toen hij nog op school zat. Pas geleden is ze
teruggekomen en nu komt ze ook een ochtend per week bij ons.

Sanelisiwe in haar nieuwe schoolkleren

Liefs van Tiaan & Josien

“.. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn Uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.” Psalm 139:14

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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