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MMoozzaammbbiiqquuee  MMaaiill

OOuuttrreeaacchh
We zijn uiteindelijk niet naar Marromeu gegaan (geen 
helikoptervlucht voor Frankie) maar de volle twee 
maanden naar Lichinga en de laatste week is nu alweer 
aangebroken. Elke dinsdag en vrijdag gaan we naar 
Mitava waar we gezondheids onderwijs hebben gegeven 
aan de bejaarde dames 'van Elias'. Één van deze dames 
zorgt voor haar kleindochter (moeder is niet 
geïnteresseerd in dit kind omdat het van haar ex is en 
epilepsie heeft) en deze kleindochter had een 
verschrikkelijke brandwond op haar been omdat ze 
tijdens een toeval in het vuur was gevallen. Elke keer 
verbinden we Adidja's wond en we vragen oma om haar 
dagelijks antibiotica te geven. Daarna gaan we naar het 
locale gezondheidscentrum waar de verpleegkundige het 
werk doet van een huisarts, wij helpen met medicijnen 
uitdelen. Ook is daar de verloskundige die bevallingen 
doet en het consultatiebureau runt. Sandra en ik zijn 
steeds aan het vertalen en zorgen om beurten dat Judah 
het ook nog leuk blijft vinden.

PPaappiieerr  hhiieerr..........
Om hier te zijn en te werken heb je een nogal 
uitgebreide papierwinkel nodig: introductiebrieven, 
stempels, handtekeningen met stempels, weer een 
andere brief, naar nog een paar kantoren, weer 
stempels en dan... is het nu nog een paar weken 
wachten voordat onze verblijfsvergunningen vanuit 
Maputo worden opgestuurd. We zijn dankbaar voor 
nieuwe sponsors vanuit Nederland zodat we de 
peperdure vergunningen prima konden betalen.
Hier gaat veel tijd in zitten en het werkt totaal anders 
dan in NL. De clou is altijd: relatie! Gelukkig hebben we 
Judah als ijsbreker: alle locale beambten willen hem 
vasthouden en vervolgens gaan ze aan de slag voor ons.

Dan voor al het medische werk nog meer stempels, 
weer toestemming van Maputo, brieven met 
toestemming vanuit het provinciale kantoor 
gezondheidszorg, met die brieven toestemming vragen 
van het district, weer een stempel. Vervolgens naar het 
ziekenhuis voor toestemming en stempels, dan naar het 
centraal kantoor van alle gezondheidscentra en 
natuurlijk.... meer stempels. Sandra moet nog één 
papier ophalen en dan mag ze niet alleen in het 
ziekenhuis werken, maar ook in alle gezondheids (en 
bevallings centra) van de hele provincie. Op haar naam 
mag ze ook altijd teams meenemen en dat heeft ze 
meteen al volop gedaan!

IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  PPrriimmaarryy  HHeeaalltthhCCaarree::  wwee  ccaarree,,  GGoodd  hheeaallss!!

WWeellkkoomm  iinn  AAffrriikkaa!!
Terug in Lichinga werden we hartelijk welkom geheten 
door o.a. onze buurkinderen. Zij vinden Judah helemaal 
geweldig en Judah zelf vond alles wel gezellig. Hij is het 
liefst buiten en dat komt goed uit in Afrika. 

Een ochtend zijn we naar het ziekenhuis gegaan om 
kersverse moeders te bezoeken. We geven een 
babymutsje en controleren de temperatuur van de 
babies. Dit doen de verpleegkundigen namelijk nooit met 
als gevolg veel onderkoelde babies die slecht starten of 
overlijden. Twee babies waren echt veel te koud dus 
hebben we hen meteen bloot op moeders borst gelegd 
met dekens er overheen (kangoeroe-en heet dat). Ook 
bidden we met de moeders en regelmatig bieden we 
troost aan een moeder als het kindje overleden is 
rondom de bevalling (gebeurt héél veel hier). De sfeer in 
het ziekenhuis is heel naar dus dit is zwaar werk.

JJuuddaahh  oommrriinnggtt  ddoooorr  bbuuuurrkkiinnddeerreenn

JJiillll  ddooeett  eeeenn  mmaallaarriiaatteesstt
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      CCoollooffoonn  
FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa  OObbddaamm  Jovens com uma Missão
CP 114 Lichinga 90100 Niassa, Mozambique
info@franksandra.nl
mmoobbiieell::  0000225588--884466119900993399  ((nniieeuuww!!))  vvaasstt:: 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

BBuuiillddiinngg  ppeeooppllee,,  
bbrriinnggiinngg  LLIIFFEE!!

FFrraannkk  22  XX  1188
En toen vierde ik alweer voor de derde keer mijn 
verjaardag in Lichinga. Het is ondertussen een traditie 
geworden dat ik oliebollen maak en boterkoeken bak. 
Onze vrienden hebben het er onderling al over 'zou er 
weer boterkoek zijn bij Frank?'. Om één uur begon het 
enorm te plenzen. Ik wist dat er niemand zou komen 
zolang het regende dus maar hopen dat het snel droog 
wordt. Om drie uur stopte de regen en jawel, om tien 
over drie kwamen de eerste vrienden. Met ons team 
erbij hebben in totaal 60 man in huis gehad: al het 
lekkers was grif op gegaan en ik heb wederom een 
fantastische verjaardag gehad. Bedankt voor de 
berichtjes en E-cards uit NL!

WWaatt  ggaaaann  wwee  nnuu  ddooeenn?
Er is hier altijd genoeg te doen, dus willen we graag 
tijd nemen om na te denken voordat we onszelf 
verliezen in het vele werk. 27 februari brengen we het 
team terug naar Malawi. Wij blijven daar wat langer 
zodat we inkopen kunnen doen daar (een autoband 
kost hier nu 200 euries, ik heb er twee nodig dus we 
gaan kijken wat het in Malawi kost) en wat kunnen 
relaxen. In maart gaan we nog niet volop meedraaien 
met onze collega`s hier, maar zullen we tijd nemen 
voor ons drietjes. Ook hebben we nog een enorme 
klussenlijst voor in en rondom het huis waar we graag 
een goede start mee willen maken. Maar: 'pouco, 
pouco'; geen stress en geen haast. In juni gaat de 
nieuwe DTS (Discipelschaps Training School) van start 
en daar zullen we allebei part-time deel van uitmaken. 
Voor de rest moeten we kijken in welke vorm we het 
huidige gezondheidswerk gaan voort zetten, gaan we 
voorbereidingen treffen voor de IPHC die wij zelf willen 
opzetten in Lichinga, kijken we of we de communicatie 
en financiën van het team weer gaan oppakken en ook 
dit jaar willen we weer veel bouwen op het 
trainingscentrum. Maar voordat dit losbreekt gaan we 
eerst rusten, nadenken, overleggen en bidden om te 
kijken wat God van ons vraagt.

JJuuddaahh
Onze kleine kanjer doet het fantastisch. Hij wordt 
constant bewonderd en opgetild maar dat vindt hij 
gelukkig allemaal prachtig. Hij groeit goed op de 
borstvoeding en is alweer 6 maanden oud. Hij kan al 
lekker zelf spelen, rechtop zitten en omdraaien en hij 
zat gister voor het eerst in de kinderstoel aan tafel. 
Het is een heerlijk vrolijk mannetje en het is en blijft 
een wonder dat hij in ons leven is gekomen. Op mijn 
verjaardag kreeg hij zijn eerste banaan en dat was 
natuurlijk feest! Ook kan hij een stukje appel goed 
raspen met zijn eerste tand die door begint te komen.

OOuuttrreeaacchh  vveerrvvoollgg
Verder zijn we een week naar Itepela geweest waar 
Geraldo een mini-laboratorium heeft. Het blijft 
grappig dat dit super goede lab ergens in de bush 
staat, maar er worden hier letterlijk mensenlevens 
gered. We worden geconfronteerd met de gebrekkige 
gezondheidszorg. In de twee weken voordat we 
kwamen hadden ze 500 mensen getest op malaria en 
ca. drie kwart van de testen was positief. Iedereen 
aan de malaria medicatie en daarna waren de 
medicijnen op. Nou, het is er wel maar dan in 
Lichinga en er is geen vervoer (de ene ambulance is 
total loss en de andere heeft een motorprobleem), 
ook is er geen benzine (is er wel maar alles wordt 
centraal geregeld, oftewel niet geregeld). Met als 
trieste gevolg dat er dagelijks begravenissen zijn van 
vooral jonge kinderen die zijn gestorven omdat er 
geen malaria medicatie was...

mmeeeerr  oouuttrreeaacchh  vveerrhhaalleenn  oopp  wwwwww..ffrraannkkssaannddrraa..nnll




