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 kkiijjkk  ooookk  eeeennss  oopp  oonnzzee  aannddeerree  wweebbssiittee::  wwwwww..uummaapphhoottooccaarrddss..nnll

1122½½  jjaaaarr  ggeettrroouuwwdd
3 november waren wij alweer 12½ jaar getrouwd; dat 
gaat sneller dan je denkt kan ik je vertellen. Wij 
werden verrast door vele lieve felicitatie-mailtjes. Er is 
geen kip die dit feest viert hier in Mozambique, des te 
belangrijker om te weten dat jullie met ons meeleven. 
Wij hadden er niet zwaar over nagedacht, maar wilden 
het toch vieren. Als eerste hebben we kip en fanta 
gekocht voor onze werkers. Dat zijn hier luxe 
producten en die werden dan ook met gejuich 
ontvangen. Toen ik uitlegde dat dit feest voor ons heel 
belangrijk is, zei één van onze metselaars dat het voor 
hen dan ook belangrijk is; zelfs zo belangrijk dat hij 
zijn tanden er voor ging poetsen vandaag!

’s Avonds hebben we met vrienden en onze uitgebreide 
familie van het trainingscentrum gegeten. Balbina komt 
uit Quelimane wat aan de oceaan ligt en zij kan erg 
goed overweg met voedsel uit de zee. Dus we hebben 
samen twee kippen gebraden op houtskool en grote 
garnalen gebakken in knoflook-tomatensaus. Het was 
een hoop werk maar ook een feestmaal waar we erg 
van hebben genoten. Een mooi moment om dankbaar 
te zijn voor ons huwelijk.

MMaalliimmoossssee
`Ons dorp`, Malimosse is massaal uitgetrokken om 
hun machambas (velden) in te gaan zaaien. Het lijkt 
erop dat hun velden allemaal dicht bij elkaar zijn, 
alleen dan wel 4-5 uur fietsen van het dorp af. Daar 
hebben ze huisjes van gras waarin ze na een dag hard 
werken op het veld, kunnen uitrusten. Voor ons is het 
nog altijd een grote vraag waarom ze zo ver weg 
gaan en niet een veld dichterbij hebben. Na de 
zaaitijd komen ze weer terug om na een paar weken 
regen weer op hun veld te gaan werken. Er zijn nu 
alleen nog maar een paar kinderen en wat oude 
mensen in het dorp over. 

WWee’’vvee  ggoott  wwhheeeellss!!
Het duurde allemaal een beetje langer dan verwacht bij 
de garage: de garagebaas had gezegd dat hij na een 
week klaar zou zijn, maar toen ik na een week belde 
zei hij dat alleen het uitdeuken klaar was en dat hij nog 
niet alle onderdelen had. Toen ik zelf ging checken 
constateerde ik dat ook dat niet eens waar was; het 
schoot dus niet op. Vervolgens ging ik bijna dagelijks 
langs, om steeds te horen dat de baas er niet was en 
dat het personeel nergens vanaf wist. Toen ik eindelijk 
de baas weer eens aantrof, heb ik hem flink de 

waarheid verteld. Eindelijk kwam er schot in de zaak 
en kon ik de auto ophalen. `Jawel, meneer hij is echt 
helemaal klaar!` Ik vraag direct aan de monteur of hij 
er een nieuwe time-belt in heeft gedaan en ik zie hele 
grote vraagtekens in zijn ogen. Dus de auto weer de 
brug op.... al met al heeft dit 5 weken geduurd. Best 
balen als je dan eindelijk een auto hebt en nog zo 
lang moet wachten; ons geduld werd flink op de proef 
gesteld. Uiteindelijk hebben ze in die laatste middag 
bijna net zo veel gedaan als in de 5 weken daarvoor.
De avond dat we de auto ophaalden hebben we het 
gevierd in een restaurant waar we onze vrienden op 
kip en patat hebben getrakteerd. Dan nog even voor 
de auto-liefhebbers. Het is een Toyata Hilux (spreek 
uit: heel luxe) met een 2.8 diesel moter uit 1995 met 
maar 114.000 km op de teller. Het is een enkele 
cabine, ook wel een ‘bakkie’ genaamd met een grote 
laadbak waar een hardbody canopy overheen zit. Hij 
heeft een reserve tank en dus gaat er wel iets van 
140 liter in.  Waarschijnlijk rijdt hij iets van 1 op 8. 
Wij rijden nu zeer dankbaar rond!

kkiiddss  vvaann  MMaalliimmoossssee  iinn  oonnzzee  aacchhtteerrddeeuurr
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BBuuiillddiinngg  ppeeooppllee,,  
bbrriinnggiinngg  LLIIFFEE!!

BBeezzooeekk!!
In januari komen Sandra’s vader en haar oom Age ons 
bijstaan in de grote klus van de bouw van ons huis. In 
februari komt nog een vriend uit Almere om 2 weken 
de schouders eronder te zetten. We hopen ze hard aan 
het werk te kunnen zetten. Deze maand hopen we Job 
Verbeek, Tim de Zwart en Bob Timmermans te 
ontvangen. Volg hen op:  

                                                                wwwwww..ddrriivveetthhrroouugghhaaffrriiccaa..ccoomm

SSaammeenn  bboouuwweenn  wwiijj  eeeenn  hhuuiiss
Wij zijn lekker opgeschoten met de bouw van ons huis. 
Zoals je kunt zien zien zijn we al tot aan de dwarsbalk van 
gewapend beton gekomen. Die is 2,20 mtr hoog en we 
worden elke keer vrolijk als we tussen de muren doorlopen 
en bedenken dat we hier straks mogen wonen. De nok 
wordt 5,5 mtr hoog dus we zijn er nog niet, maar met een 
goede 2 weken zal dat er ook wel opzitten. Ons team van 
zeven man werkt goed door onder leiding van António. Wij 
hoeven er nu veel minder bij te zijn. Alleen bij het 
aangeven van maten, lezen van de bouwtekening en het 
organiseren van het materiaal. Maar goed, ik ben nu nog 
maar de halve dag in touw ipv de hele dag☺. Even om 
aan te geven waarom je er bij het meten en lezen altijd bij 
moet zijn: onze vriend Dinis liet zijn werkers het 
fundament van zijn huis graven. Nu is zijn huis ineens 2 
meter breder en heeft hij 3 ipv 2 slaapkamers. Halverwege 
het graven hadden ze het plan gedraaid en er dus 
compleet iets anders van gemaakt!
Toen we in NL waren hebben we fondsen kunnen werven 
voor de bouw van de muren, vloer en vele zakken cement. 
Maar een huis is meer dan dat en kost ook nog eens veel 
geld, zelfs in Mozambique (vraag maar aan Willem-
Alexender die weet er alles van ☺). Om concreet te zijn: 
de bouw van ons huis kost zo`n € 25.000 in totaal en we 
zitten nu niet alleen op de helft van de bouw maar ook op 
de helft van het geld. Het is voor ons al wonderbaarlijk dat 
we zo snel zo ver zijn gekomen en het is super om te zien 
hoevelen letterlijk een steentje bij hebben gedragen. Om 
verder te kunnen bouwen hebben wij 100 dakplaten 
nodig à € 27,50. Zo hopen we droog te zitten tijdens het 
regenseizoen. Ook hebben we een watertank nodig van 
1000 liter (€ 200) en een watertoren (€ 300).  Vandaar 
deze recht voor z'n raap oproep om een gift over te maken 
op rekeningnummer 4108074, ovv `huis`. Wij zijn de 
uitgestoken hand in Mozambique van onze kerk,  vrienden 
en familie in Nederland. Om dit samen tot een succes te 
maken hebben we jullie nodig. Mogen wij op jullie rekenen?

tot zover is ons huis al gekomen!

              
      CCoollooffoonn  
FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa  OObbddaamm  Jovens com uma Missão
CP 114 Lichinga 90100 Niassa, Mozambique
info@franksandra.nl
mobiel: 00258-829722378 vast: 00258-26940044

ggiifftteenn:: tnv Rafael Almere Zending rekeningnummer 4108074
ovv Frank en Sandra

nniieeuuwwssbbrriieeff:: Henk en Nella Wierenga 036-5334159

ggeebbeedd:: Ursula van Schie 036-5335963
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