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Er is weer een hoop gebeurd en er zijn voor ons als gezin veel veranderingen op komst.
Om te beginnen verwachten we begin maart 2022 ons vierde kindje. De zwangerschap
viel Vikki de eerste maanden best zwaar maar gelukkig gaat het ondertussen beter. Met
onze baby is ook alles in orde en we zijn heel erg blij met deze komende
gezinsuitbreiding.
Een andere verandering is dat we na
veel bidden, denken en praten
hebben besloten om Diospi Suyana
en Peru te verlaten. Steven is in
oktober 2020 begonnen met een
opleiding in de richting van
internationale betrekkingen en
diplomatie en op de langere termijn
zien wij onze rol meer om God te
dienen door als christen actief een
Spontaan kinderconcert
bijdrage te leveren in dat veld.
Steven is aangenomen om als Deputy Country Director aan de slag te gaan bij
Samaritan’s Purse in Colombia. Deze organisatie werkt in Colombia met de vele
migranten uit Venezuela en voorziet hen van de nodige medische zorg, voedsel, kleding
en een veilige plek om te slapen om zo de liefde van Jezus te delen met hen die alles
hebben achtergelaten. In dit project werken zij op onderdelen ook samen met de
Verenigde Naties.
Eind januari zouden we Peru verlaten en
verhuizen naar Colombia maar net toen we
dachten de planning ongeveer rond te hebben
had de Peruaanse regering een geweldig idee;
het invoeren van flinke restricties voor nietgevaccineerde mensen. Vikki is niet
gevaccineerd
omdat
we
tijdens
de
zwangerschap geen risico willen nemen voor
onze baby om een tijdelijke en gedeeltelijke
bescherming te krijgen tegen een virus dat Vikki
al heeft gehad.
Zonsondergang bij het ziekenhuis
Op zondag 14 november werd aangekondigd dat per 15 november alleen nog vollediggevaccineerde mensen in de gezondheidszorg mochten werken. Dat was het einde van
Vikki’s werk bij Diospi Suyana. Verder staat er een aantal maatregelen op de agenda voor
15 december die de bewegingsvrijheid van Vikki ernstig zouden beperken. Het reizen in
Peru lijkt binnenkort ook weer moeilijker te worden. Er is zelfs (door een Minister!)
geopperd dat wellicht het concept van ‘civiele dood’ zou moeten worden toegepast op
de personen die niet (volledig) gevaccineerd zijn. Dit betekent dat de regering iemand
als overleden beschouwt. Gevolgen? O.a. niet meer stemmen en geen bankrekening
hebben, een verschrikkelijk slecht idee.
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben wij besloten om Diospi Suyana helaas
eerder dan gepland te verlaten. Wij hopen nu op 6 december uit Peru te vertrekken. We
zullen dan eerst een aantal weken in Nederland verblijven en vertrekken dan in januari
vanuit Nederland naar Colombia, waar we in de hoofdstad Bogotá zullen wonen.

Voor alles is er
een vastgestelde
tijd, en er is een
tijd voor elk
voornemen
onder de hemel.
Prediker 3:1

We zijn erg dankbaar voor deze nieuwe uitdaging maar we kijken ook terug op een heel
bijzondere tijd in Curahuasi. We hebben veel geleerd bij Diospi Suyana, we hebben een
zoontje gekregen, we hebben heel veel geweldige mensen leren kennen en we hebben
hier ook veel mensen tot zegen mogen zijn. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder
de trouwe ondersteuning van velen van jullie! Door ons te ondersteunen hebben jullie
vanuit Nederland en Engeland een impact gehad op de levens van de Quechua bevolking
van Zuid Peru.
De nieuwe rol van Steven bij Samaritan’s Purse is een
betaalde functie en dat heeft natuurlijk tot gevolg dat
de financiële ondersteuning aan ons niet meer nodig
gaat zijn. De precieze startdatum in Colombia is
momenteel door de veranderende situatie nog niet
helemaal zeker maar we rekenen er op om in ieder
geval per februari 2022 een inkomen te hebben. Na
januari 2022 hebben wij dan ook geen financiële
ondersteuning meer nodig en na februari 2022 zullen
giften die u wellicht voor ons overmaakt via Stichting
de Bron Eindhoven of Stichting Nehemia niet meer
naar ons worden doorgezet. Misschien kunt u erover
nadenken om een andere bestemming te vinden
voor de giften die u nu voor ons overmaakt. Er zijn
veel waardevolle projecten die financiële
ondersteuning nodig hebben.
Leah koopt zelf het konijnenvoer
Wij hebben de afgelopen 4 jaar steeds ondervonden dat God trouw is en zorgt voor ons
gezin. We hopen dat we dit ook met u hebben kunnen delen via onze nieuwsbrieven.
Ook al stopt de noodzaak voor financiële ondersteuning, we willen graag doorgaan met
het versturen van onze nieuwsbrieven om jullie op de hoogte te houden van hoe het met
ons gaat in Colombia. De frequentie zal ongeveer elke 6 maanden worden. Laat het
gerust weten als u onze nieuwsbrief in de toekomst niet langer wil ontvangen, dan halen
we u van de lijst af. We zijn ook van plan om onze website in de toekomst nog met enige
regelmaat van nieuwe berichten te voorzien dus dat is een andere mogelijkheid om ons
te volgen.

