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MMoozzaammbbiiqquuee  MMaaiill

ssaammeenn  ssttuuddeerreenn
Wij hebben er al 8 weken les op zitten en hebben alles 
geleerd over malaria, wormen, diarree, reanimeren, 
wondverzorging enz. Ongelooflijk hoeveel mensen er 
doodgaan aan de meest eenvoudig te behandelen 
ziektes. Diarree is namelijk doodsoorzaak nummer 2 
wereldwijd. In Mozambique weet iedereen hoe je dat 
moet behandelen: door niks meer te eten of te drinken 
en dan gaat het vanzelf over... uuhhhh.... niet dus! Als 
we de mensen leren zelf ORS te maken (een drankje 
met water, suiker en zout), ze instrueren hoe en 
wanneer ze dat moeten geven aan hun (vooral) zieke 
kinderen, dan kunnen we al mensenlevens redden!

OOuuttrreeaacchh
We hadden de hele tijd al een sterk vermoeden en 
het is nu officieel: we gaan op outreach naar 
Mozambique. Dat betekent dat we de praktijk fase 
van onze school in ons 'eigen' land kunnen doen. 
Begin januari gaan we voor een maand naar 
Marromeu; daar is een Jeugd met een Opdracht 
basis die we al heel lang willen bezoeken maar waar 
we nooit aan toe gekomen waren (eerste jaar was 
het te ver op de fiets en in het tweede jaar hadden 
we een huis te bouwen). Wij zullen daar de handen 
uit de mouwen steken en medische hulp en 
preventief onderwijs aanbieden. Vroeger moest het 
team daar 3 dagen met de kano peddelen om bij de 
afgelegen dorpen in de delta van de Zambezi rivier 
te komen, maar nu is er hulp van Mercy Air die ze er 
met de helikopter in 20 min naar toe vliegt (ik heb 
nu al zin in een helikoptervlucht!).
In de dorpen gaan we vervolgens onder een grote 
boom zitten om hulp te geven aan een hele rij met 
mensen die te wachten staat. Wij gaan wonden 
behandelen, advies geven, we hebben geleerd 
medicijnen te geven voor o.a. infecties en malaria, 
we geven ontwormingskuren, gaan voorlichting 
geven over tandenpoetsen, veilig water, persoonlijke 
hygiene...  en door dit alles heen laten we deze 
mensen weten dat ze waardevol zijn ondanks dat ze 
zo afgelegen wonen; ze zijn niet vergeten door God!

GGrreeeettiinnggss  ffrroomm  EEnnggllaanndd!!
Welkom bij onze laatste nieuwsbrief vanuit Engeland. 
Het weer is hier koud en mistig, maar binnen in het 
grote gebouw waar wij wonen is het gezellig en hebben 
we soms zelfs de open haard aan. Frank speelt voetbal 
op de zondagmiddag, Sandra hangt het liefst gezellig in 
een Engelse pub en Judah... vindt alles prima. Het is 
super leuk om te zien hoe hij zijn handjes ontdekt 
heeft, leert spelen en elke dag nieuwe dingen ontdekt. 
Maar het liefst bestudeert hij intensief de gezichten van 
alle mensen om hem heen. 

HHiieerr  wwoooonn  iikk  ☺☺

              
      
          AAggeennddaa
1188  ddeecc  --  tteerruuggrreeiiss  nnaaaarr  NNLL

1199  ddeecc  --  nnaaaarr  RRaaffaaeell  AAllmmeerree

wweeeekkjjee  AAnnddiijjkk

2266  ddeecc  --  nnaaaarr  PPiinnkksstteerrggeemmeeeennttee  

EEnnkkhhuuiizzeenn

wweeeekkjjee  AAllmmeerree

22  jjaann  --  sspprreekkeenn  iinn  RRaaffaaeell  AAllmmeerree

33  ((??))  jjaann  --  vvlliieeggeenn  nnaaaarr  MMoozzaammbbiiqquuee

oouuttrreeaacchh::

jjaannuuaarrii  iinn  MMaarrrroommeeuu

ffeebbrruuaarrii  iinn  LLiicchhiinnggaa

We hebben nog 4 lesweken te gaan, waarin we o.a. 
gaan leren over HIV, oog- oor- en neus infecties en 
nog meer ingaan op cultuur. Na deze 4 weken is het 
alweer half december en dan rijden we terug naar 
NL waar we kerst en Oud en Nieuw door zullen 
brengen bij familie en vrienden. En daarna...

ZZeett  ddee  kkeerrssttbboooomm  mmaaaarr  kkllaaaarr,,  wwee  kkoommeenn  eerraaaann!!
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      CCoollooffoonn  
FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa  OObbddaamm  p/a YWAM The Kings Lodge
CV 10 OTZ Nuneaton, Warwickshire, England
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 VVeeeell  lliieeffss  vvaann  FFrraannkk,,  SSaannddrraa  eenn  JJuuddaahh!!

JJuuddaahh  kkaann  aall
  rreeaanniimmeerreenn!!

OOnnddeerrttuusssseenn  iinn  MMoozzaammbbiiqquuee......
Er gebeuren gave dingen in Mozambique!! Van een 
deel van de opbrengst van UMA photocards hebben we 
(vlak voordat we teruggingen naar NL) 2 matrassen 
gekocht voor de ouderen in Mitava en een deken voor 
alle ouderen. Het was vlak voordat het echt koud 
werd, dus dit was meer dan welkom. Een vrouw zei 
dat ze zo blij was met de deken, want haar oude 
deken had ze altijd moeten delen met haar 4 klein-
kinderen. Een vrouw die een matras had gekregen zei 
dat ze zich voelde als de koningin. Het andere matras 
is aan een blinde dame gegeven. Zij zei dat, hoewel ze 
niet kan zien, ze wel door had dat dit matras van hele 
goede kwaliteit is en zij is super dankbaar.
Van al deze dames zijn er een aantal die de keuze 
hebben gemaakt om Jezus te volgen. Dat wordt niet 
echt in dank afgenomen in het dorp, maar verder werd 
er niet veel mee gedaan, totdat... deze dames 
besloten om zich te laten dopen. Vorige maand hebben 
zich 10 mensen (waaronder 4 oude dames) laten 
dopen! Meteen is het moeilijker geworden voor onze 
collega Elias: de dorpelingen hebben een deel van zijn 
land verbrand, waardoor alle 100 bananenbomen en 
nog een heel aantal andere fruitbomen die hij net 
aangepland had ook verbrand zijn. Elias zijn brommer 

oonnzzee  kkllaass  iinn  aaccttiiee
Na Marromeu gaan we met het hele team naar 
Lichinga! Home sweet home. Ook daar zullen we ons 
'jungle-dokter' programma uitvoeren maar ook op kijk-
stage gaan naar het ziekenhuis, gezondheidsposten 
en ons eigen microlaboratorium in Itepela. Omdat wij 
dan al thuis zijn, doen wij de evaluaties en 
diplomering in Lichinga (ipv in Engeland, waar de rest 
dat gaat doen) en blijven vervolgens dus lekker thuis! 

is gestolen en toen hij vervolgens een fiets kreeg, is 
die ook gestolen. Dus moest hij 1,5 uur lopen om naar 
de stad te komen. Sinds vorige week rijdt hij in onze 
auto rond en dat is een grote zegen voor hem.
Onze teamleiders Dinis en Balbina zijn bezig met de 
bouw van hun huis. Het gaat voorspoedig, voor alle 
kosten vertrouwen ze volledig op God en dat is 
absoluut bijzonder. Het is een getuigenis voor anderen 
dat ze door blijven gaan met de bouw alhoewel zij 
geen betaalde baan hebben. De bouw van een grote 
samenkomstzaal op het trainingscentrum gaat ook 
nog steeds door en dat is hard nodig met de visie voor 
nieuwe scholen in aantocht. In een andere wijk in 
onze stad is onze basisschool en ook daar wordt weer 
een klaslokaal bij gebouwd. Er zijn ondertussen al 
meer dan 90 kinderen op deze school en het is 
geweldig om te zien hoe ze leren lezen, schrijven en 
rekenen terwijl kinderen die van andere scholen 
afkomen dit op hun 12e nog niet eens kunnen. 100km 
verderop, in Itepela hebben we een nieuwe collega 
gekregen, die o.a. mee wil helpen in de kleine 
laboratorium die we daar opgezet hebben.
Wij zijn dankbaar dat het werk doorgaat en hebben 
heel veel zin om zelf ook weer in het Mozambikaanse 
leven te duiken!

BBuuiillddiinngg  ppeeooppllee,,  
bbrriinnggiinngg  LLIIFFEE!!
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