
Vanaf onze eigen bank in
Mozambique krijgen jullie
deze nieuwsbrief
toegestuurd. Hier gaat alles
weer in sneltreinvaart
verder maar we willen beginnen
met terugblikken op ons verlof in NL:
wat een gave tijd! Wij hebben kunnen
investeren in onze relaties met familie,
kerk en (nieuwe) vrienden. Genoten
van het wonen 'op' Andijk en in
Almere en de heerlijke luxe die we in
NL hebben, met name warme
douches, elektriciteit en leuke winkels
met kwaliteitsprodukten. We vonden
het geweldig om te zien hoe Judah
opnieuw kennis maakte met zijn oma's
en opa, ooms, tantes, neefjes en
nichtjes. Toen de dag van onze
retourvlucht dichterbij kwam waren
we nog helemaal niet klaar en
besloten we drie weken extra te
blijven.

Na een spannende racemet een "geldspeedometer" op onze website
gingen we uit ons dak toen we genoeg
geld hadden ingezameld voor de
aanschaf voor een redelijk nieuwe,
betrouwbare familie auto. Heel veel
dank aan velen van jullie die geholpen
hebben de meter hoger te krijgen door
gulle giften te geven. Op het moment

over ons verlof, een prachtig klaslokaal, OnverwachtBezoek, Ámido & Mariana en een komende container!
dat jullie deze nieuwsbrief lezen, zitten
wij in Maputo (de hoofdstad van
Mozambique) om daar een auto te
kopen. Vervolgens zullen we in een
aantal dagen tijd de 2.500 km terug
naar Lichinga rijden; kunnen we de
auto meteen goed testen!

David Fischer is met ons
meegereisd. Terwijl wij ons leven
weer op de rit zetten, heeft hij een
deur in elkaar geknutseld voor de wc.
Kun je je voorstellen dat we na twee
jaar in ons huis te hebben gewoond
eindelijk een wcdeur hebben! Best
heel erg prettig kan ik je verzekeren.
David is ondertussen doorgegaan naar
Itepela waar hij les geeft aan de
timmerschool. Er zijn maar liefst 12
studenten en het gaat hartstikke
goed. Lees meer op
davidfischer.waarbenjij.nu. Er is hier
momenteel ook een Duits echtpaar om
ons team te helpen met praktische

klussen. Sieghardt en Angela kunnen
inderdaad heel goed klussen; het
leslokaal van het trainingscentrum
heeft een metamorfose ondergaan!

Ook Aliene Biesheuvel is
alweer een maand bij ons. Aliene
heeft samen met ons de DTS op
Heidebeek gedaan en is altijd
betrokken gebleven. Na haar opleiding
verpleegkunde is ze op het vliegtuig
gestapt om vier maanden met ons
mee te draaien en samen met Sandra
na te denken over het opzetten van
een gezondheidswerk. Heerlijk om een
nuchtere WestFries in de buurt te
hebben.
Vrijdag 21 september was
onze aflevering van
Onverwacht Bezoek op tv.
Helaas hebben wij hem zelf nog niet
gezien, daarvoor is internet te traag.
De EO gaat een dvd opsturen. Maar
we hebben wel veel lieve reacties van
jullie gehad. Bedankt daarvoor! Gaaf
dat jullie zo een blik in ons leven
konden werpen. Als je het niet gezien
hebt, kan dat alsnog via onze website/
Uitzending Gemist.
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www.franksandra.nlvoor onze aflevering van Onverwacht Bezoek!
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huis; zij was nog nooit zo lang bij haar
moeder vandaan geweest. Zonder te
weten van de amuletten, heeft ons
team in Itepela met hen gesproken en
ook uitgelegd hoe amuletten een
antenne kunnen zijn voor de boze
geesten. Mariana bekende dat ze
amuletten mee had genomen en koos
ervoor om die te verbranden en dus
de macht te verbreken. Die avond
hebben ze een vuur gemaakt en die
nacht heeft zij voor het eerst goed
geslapen. Mariana loopt nu vrolijk en
compleet veranderd rond. Ze is niet
meer het schuchtere meisje van
voorheen; haar angst is weg!

We kunnen voorlopig door
met een aantal projecten op
het trainingscentrum. We
gaan een boorgat slaan, er komt een
nieuwe watertoren van wel 10.000
liter en er komt een hek om het
terrein. Voor volgend jaar plannen we
de bouw van een blok van vier familie
appartementen en een multi
functionele eetzaal met keuken.
Oftewel, Frank is nog even bezig met
het bouwen aan het centrum. Maar
het feit dat we daar een sponsor voor
hebben is echt een geweldige zegen.
Het centrum wordt meer en meer een
dynamische plek waar mensen wonen
en waar training plaatsvindt. Vele
dagen bestaan uit het inkopen van
spullen om het werk gaande te
houden.

Als laatste nóg een
geweldig vooruitzicht: er
komt weer een container
deze kant uit! We krijgen een
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Ámido (onze tuinman) en
zijn vrouw Mariana zijn
helaas niet naar de DTS
gegaan (Discipelschaps Training
School). Met name haar familie vond
het niet goed: er werden vloeken over
ze uitgesproken en als Ámido toch zou
gaan dan zou de familie hen
onmiddellijk scheiden (familie heeft
hier helaas inderdaad de macht toe).
Ámido was zo teleurgesteld dat hij er
letterlijk ziek van was: drie dagen en
nachten niet gegeten en behoorlijk
depressief geraakt over deze
teleurstelling. Samen met ons team in
Itepela bedachten we een plan B. De
DTS was ver weg maar Itepela is hier
dichterbij en ook in het Yao gebied
(zijn stam). Het leek ons een goed
alternatief om Ámido en Mariana naar
Itepela te brengen en hun familie
stond het toe.

Ámido leert nu bij David op de
timmerschool een vak en tegelijkertijd
genieten ze beiden van een christelijke
omgeving zonder druk van familie.
Mariana had haar amuletten
meegenomen naar Itepela, met de
hoop dat die haar zouden beschermen
tegen de angstaanvallen die ze vaak
heeft nu ze al 2x een baby heeft
verloren. Na 2 weken Itepela werd
Mariana ziek en wilde weer terug naar

nieuwe Nederlandse collega die de
container gaat sturen en wij mogen de
helft hiervan vullen met onze spullen.
Als het goed is komt de container in
december aan in Lichinga. Wij missen
altijd Sinterklaas maar deze keer
halen we dat dus ruimschoots in! We
hebben nog één week om alles in te
pakken en dan gaat hij onderweg. Als
je nog mee wilt helpen kun je kijken
op www.lijstje.nl (Sandra Obdam/
mozambique), daar staat wat we
allemaal mee willen meenemen. Op
onze website staat verder hoe het
precies werkt.
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"Welzalig de man die niet wandelt....." Psalm 1:1

Ámido en Mariana nemen
afscheid van hun familie

blijkbaar is het heel bijbels om met de auto te gaan ;)




