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Er wordt gezegd dat je met water en zand een kind de
hele dag zoet kan houden. Wij zijn bevoorrecht dat we
alle twee in onze tuin hebben en ook nog een trampoline.
Veel mensen zijn in de afgelopen kerst-/zomervakantie bij
de zee of op andere bestemmingen geweest. Wij zijn
heerlijk thuis gebleven met de vijf kinderen die niet naar
hun familie konden gaan. Beauty is deze drie weken ook
hier gebleven met haar twee kinderen Joyce en Usher. Ze
heeft ons fantastisch geholpen. Verder was Jelvin er
samen met drie studenten. Henry en Sibusiso hebben ook
kerst met ons gevierd. Henry heeft jaren bij ons in het
kinderhuis gewoond en studeert nu in Johannesburg.
Sibusiso heeft ook bij ons gewoond. Hij belde of hij met
kerst bij ons kon zijn. Niks is teveel voor Beauty, Sibusiso
vierde Kerst met ons! Wat een bemoediging om te zien
hoe ook deze jongen zijn weg gaat en zo serieus is
geworden.
Nokubekezela, die ook vroeger in het kinderhuis woonde,
is tijdelijk bij ons gekomen. Omdat we gehoord hadden
dat ze erg verbrand is tijdens het koken op een soort
paraffine kookstel zijn Jan-Willem en ik haar op gaan
halen. Ze woonde op dat moment bij haar zus. De situatie
thuis was heel zwaar voor haar met die tweedegraads
brandwonden. Daarnaast was ze ook in verwachting.
Beauty en ik hebben haar wonden verzorgd en inmiddels
is de baby geboren. Het gaat nu weer goed met haar en
ze is samen met haar dochtertje terug naar huis.
Het was een gezellige drukte. Op tweede kerstdag zijn we
getrakteerd op een heerlijke barbecue. Dit was geregeld
door een geoloog die bij een steenkoolmijn bij ons in de
buurt werkt. Aangezien veel kinderen uit het kinderhuis
bij familie waren mochten we de kinderen van het
voedselproject uitnodigen. Wat een heerlijke dag was
dat! Verder hebben we een paar uitstapjes gemaakt
waarvan het slangenpark het hoogtepunt was. De
kinderen mochten de slangen vast houden. Ook al
moesten ze hun angst overwinnen, toch hebben de
meesten vrijwillig een (niet giftige) slang om hun nek
gehad. Aike, een vrijwilliger die al een aantal keer bij ons
is geweest, was ook van de partij.

Inmiddels zijn ook de scholen weer begonnen. Voor het
eerst zijn alle kinderen geslaagd en zijn ijverig aan het
nieuwe schooljaar begonnen. Titos is geslaagd voor zijn
eindexamen en is bij zijn broers gaan wonen. Amanda en
Lindo zijn terug bij hun familie die nu wel voor hun
kunnen zorgen. Ondanks de onzekerheid over de
toekomst van het kinderhuis hebben we toch een meisje
van acht jaar opgenomen. We proberen nog uit te vinden
wat haar verhaal is. We weten wel dat ze niet veilig is bij
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haar familie waar ze ook verkracht is door een oom.
Verder heeft een alleenstaande vader ons benaderd om
hulp voor zijn zoon van acht jaar gedurende de tijd dat hij
aan het werk is.

Thubelihle
We zijn heel blij dat we veel kinderen kunnen voorzien
van eten en kleren. Maar ook liefde en een veilige plek
om huiswerk te doen. Het team bestaat nu uit Mpumi,
Lesedi en zijn zus die aan het team toegevoegd is. We
willen ons dit jaar ook richten op de gezinnen die voor
deze kinderen zorgen en het contact met de ouder(s)
versterken. Mama Liesbeth kookt voor de kinderen. Er
zijn veel moeders die vragen of hun kinderen bij ons
mogen komen voor huiswerkbegeleiding. We gaan een
bijeenkomst organiseren voor deze ouders.
Verder zorgen Abel en Mpumi voor Ikaneng, een
jongeman die verstandelijk beperkt is. Hij komt uit
Lesotho en woont nu bij zijn zus in Thubelihle. Haar
levensstijl met alcohol en verkeerd gezelschap maakte
dat Ikaneng niet meer bij haar kon blijven . Abel en
Mpumi zorgen nu voor hem en hij heeft een kamer in het
centrum in Thubelihle. Hij is er zo gelukkig. Toen Mpumi
met vakantie ging is Ikaneng bij ons gekomen. Hij is wel
erg ziek geweest en moet nog herstellen na een paar
dagen in het ziekenhuis gelegen te hebben. We zijn
dankbaar dat het staatsziekenhuis hem goed geholpen
heeft.
Met hulp van lieve vrienden gaat binnenkort de oude
keuken vervangen worden. Daar waren we hard aan toe.

nieuwsbrief 1 - 2018
Iemand van de elektriciteitscentrale waar Jan-Willem
altijd gewerkt heeft, gaat tegels leggen in de tuin. We
moeten nogal geduld moeten hebben want de stenen
liggen er al vanaf oktober! Wat zal het een verlichting
geven als dat klaar is.

Zondagsscholen en jeugd
De zondagsscholen en jeugdgroepen zijn na de vakantie
weer begonnen. Mpumi doet de zondagsscholen bij
Thubelihle en Gogo Mbatha, Sylvanie, Rose en Bongane
bij het jeugdcentrum en ik bij Albion. Jan-Willem helpt me
om de kinderen te vervoeren naar het centrum in Albion,
omdat ze anders te ver zouden moeten lopen. Het
vervoer terug naar hun huizen regel ik zelf omdat JanWillem de kinderen in het kinderhuis helpt met
computerles. Er komen rond de 170 kinderen bij de
zondagsschool in Albion, wat best zwaar is, maar de
kinderen zijn heel lief en gehoorzaam. Bongane en
Nhlanhla helpen me al kunnen ze kunnen er niet altijd bij
zijn omdat ze vaak op zaterdag extra lessen op school
moeten volgen. Ook Sylvanie helpt me wel eens maar ze
heeft het ook erg druk met haar kinderen en werk. We
hopen een oplossing te mogen vinden voor vervoer en
hulp. Verder kreeg ik een triest bericht over twee
kinderen van de zondagsschool. Ze zijn omgekomen toen
ze met de generator (stroomopwekker) speelden.
Komende week is de begrafenis waar ik graag bij wil zijn.
En verder…
In mei hebben we DV een meisjes jeugdkamp en daarna
een jongens jeugdkamp op het programma staan. We
hopen van 9 tot 12 juli de door Wings of Support
gesponsorde zeetrip te houden. Het duurt bijna te lang
voor de kinderen! We hebben in ieder geval lang
voorpret.
Jullie zien dat we weer heerlijk op gang zijn voor dit
nieuwe jaar maar we weten dat de hulp van onze Heer
komt. Mogen we steeds de kracht ontvangen voor het
werk onder deze kinderen. We willen jullie zo bedanken
lieve mensen voor jullie belangstelling, hulp en gebeden.
Met een lieve groet vanuit een warm en droog ZuidAfrika.

Jan-Willem en Annemarie met het hele team

