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ZZwwaannggeerr!!!!!!
Wij zijn super blij jullie te kunnen vertellen dat wij een 
baby krijgen!!! Na jaren hopen, bidden, onderzoeken, 
rouwen over de slechte uitslag, maar tegelijk nieuwe 
hoop krijgen doordat God bleef spreken door vele 
verschillend mensen heen dat het toch echt zou gaan 
gebeuren, is het dan zover: ik ben nu 15 weken 
zwanger! We hebben het hartje van de baby al met 10 
weken kunnen horen met mijn eigen doptone. Het was 
een hele bijzondere ervaring om die doptone eens op 
mijn eigen buik te zetten en we hoorden een snelle en 
krachtige hartslag! We verwachten de baby in 
augustus. Ik wil graag in NL (thuis) bevallen, want de 
zorg hier is echt schrikbarend slecht. Aan thuisbevallen 
doen ze hier niet en in het ziekenhuis zou Frank er 
nooit bij mogen zijn, want dan ben je namelijk met nog 
2 of 3 andere vrouwen in dezelfde kamer aan het 
bevallen; daar mogen dus geen mannen bij zijn. 
Onverwacht komen we dus weer een hele zomer naar 
NL; wij verwachten ergens eind juni te gaan vliegen. 

SSaammeenn  bboouuwweenn  wwiijj  eeeenn  hhuuiiss
Sinds januari staat elke dag weer fulltime in het teken van 
de bouw van ons huis. Begin januari gingen we naar 
Malawi om mijn (Sandra`s) vader en oom Age Gorter daar 
van het vliegveld af te halen en zij hebben sinds ze in 
Mozambique zijn geen tel stil gezeten. Als eerste hebben 
ze een watertoren gelasd en geverfd, die we vervolgens in 
cement gestort naast ons huis hebben gezet. Daarna zijn 
we met de grote klus van het dak van ons huis gestart. In 
eerste instantie hadden we gedacht dat het dak er al op 
zou zitten voordat zij zouden komen, maar nu we zien hoe 
grondig en secuur pa en Age alle houten dakspanten 

AAffrriikkaaaannssee  kkiiddss  bboouuwweenn  ooookk  hhuunn  hhuuiiss

hebben uitgezaagd en voorgeboord, zijn we heel blij 
dat dit allemaal met de NL kwaliteit gebeurt en niet met 
de Mozambikaanse `op het oog is het wel recht- 
kwaliteit`. We hebben nu 8 grote dakspanten op de 
muren gezet en daarbovenop weer houten sponningen/ 
ribben (jawel; we leren hier elke dag weer nieuwe 
woorden- zowel in het Portugees als in het Engels als 
zelfs in het Nederlands!). Age is ondertussen weer 
veilig teruggekomen in NL; wij willen je nogmaals 
ontzettend bedanken voor je super positieve inzet en 
harde werk!!!

Op het moment dat ik dit schrijf zitten pa en Frank 
samen op het dak om de zinken dakplaten op het houten 
geraamte te schroeven. Onze Mozambikaanse werkers 
staan helemaal verbaasd over de manier waarop we dit 
allemaal doen: zoveel steviger en secuurder dan zij zelf 
gewend zijn! Maar op deze manier hebben we een grote 
kans dat wij een huis krijgen zonder lekken (dat is 
absoluut een bijzonderheid nadat we in 4 huizen hier 
gewoond hebben die altijd wel ergens een lek hadden)! 
Het regenseizoen is dit jaar niet heel heftig; soms 
moeten ze wel even schuilen, maar een uurtje of 2 later 
kunnen ze dan weer doorwerken. Mijn vader heeft ook al 
de waterleidingen in huis geïnstaleerd en straks hopen 
we nog het hele elektriciteitsgebeuren te installeren. Dit 
gebied is ook nog `onbereikt` wat betreft 
elektriciteitsaanvoer, maar we zullen ons vast op zijn 
komst voorbereiden.

AAggee ppaapp  WWaallssttrraa
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BBuuiillddiinngg  ppeeooppllee,,  bbrriinnggiinngg  LLIIFFEE!!

de dakplaten zitten er bijna tot op de helft op

              
      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

Vrijdag 12 februari was Frank jarig. De ochtend 
hebben we gewoon gewerkt en `s middags hebben 
we zijn verjaardag gevierd. Iedereen die we hier 
kennen hebben we uitgenodigd en dat is het 
grootste feest voor Frank: zo veel mogelijk 
mensen! We hebben een grote lading olie- en 
krentenbollen gebakken plus 4 boterkoeken en dat 
was net genoeg voor alle zeker 40 mensen 
(inclusief kids) die langs zijn geweest. We hadden 
leuke zelfgemaakte slingers opgestuurd gekregen 
uit NL. Onze werkers kwamen ook nog even langs 
en die vonden al die oliebollen die je zomaar kon 
pakken helemaal geweldig.
`s Avonds zijn we samen uit eten geweest en 
hebben eindelijk eens echt goed gegeten in een 
restaurant hier. Dat is uitzonderlijk, want we 
hebben al heel wat rare dingen in restaurants 
meegemaakt. Dat was dus een mooie afsluiting 
van een mooie dag. En dit is ook alweer het einde 
van deze nieuwsbrief. Tot horens/ bels/ schrijfs/ 
mails en liefs uit Lichinga, 

FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa!!

Om toch straks eindelijk weer eens onder een warme 
douche te kunnen staan, gaan we een donkey maken, 
een soort boiler op houtsvuur. In het huis waar we nu 
wonen warmen we pannen water op, op het gasfornuis 
en dan heb je dus een `bucketshower`, maar we missen 
een normale douche wel.
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We gaan eind maart zeker verhuizen, want dan begint 
hier de DTS (Discipelschaps Training School) en wordt de 
woonkamer hier het klaslokaal van de studenten en 
hebben ze ook de rest van het huis uiteraard nodig voor 
huisvesting voor de studenten. Een goede stok achter de 
deur, maar ook met onze baby op komst zijn wij 
uiteraard extra gemotiveerd om ons huis af te krijgen. 
Het zal verre van perfect af zijn, maar we zullen super 
blij zijn om na 2 jaar weer eindelijk ons eigen plekje te 
hebben! Super bedankt voor jullie allen, die daar zo aan 
mee helpen!

eerr  wwaass  eerr  
eeeenn  jjaarriigg  
hhooeerraa,,  
    hhooeerraa




