
niet meer naar buiten in wind en
regen om aan de generator te
prutsen. Gewoon overdag iets uit
kunnen printen, een lichtje aan doen
of een bakkie koffie zetten. Maar het
grootste feest is de koelkast! Vol
verwachting deden we (na 4 jaar stil
te hebben gestaan) de stekker erin...
het lampje deed het wel maar hij werd
niet koud, wat nu? Even aan Jan (de
enige andere Hollander hier in
Lichinga) gevraagd en die kwam met
het advies een paar keer te rollen. Bij
dit soort adviezen gaat er natuurlijk
wel even een wenkbrauw omhoog: je
koelkast rollen? Nog nooit van
gehoord! Maar goed, niets te verliezen
dus verstand op nul en rollen maar. En
jawel, na een paar keer rollen waren
alle gassen binnenin weer goed
vermengd en sloeg hij aan! Nu hoeven
we niet elke dag meer boodschappen
te doen en kunnen we dingen vers
houden en bewaren. Ook de oogst uit
onze groentetuin kan worden
ingevroren. En dan natuurlijk de
ijsklontjes niet te vergeten: vandaag
is het hier in huis alweer 30 graden!

Let there be light!!! Na bijna
drie jaar wachten is het
eindelijk voor elkaar: we
hebben elektriciteit in huis!
Ik (Frank) had al verschillende keren
gesproken met de directeur van de
elektriciteits maatschappij, maar die
dacht dat 'ie wel even flink kon cashen
op die blanke en vroeg 5.000 dollar
voor de aansluiting van ons huis. Daar
deden we dus mooi niet aan mee. Er
werken ook onafhankelijke bedrijven
die aansluitingen doen en daar kreeg
ik een offerte van van 2.000 dollar.
We begonnen dus maar te sparen voor
aansluiting op het lichtnet.

Maar toen kwam er opeens een auto
met drie man in licht oranje pakjes
naar ons dorpje en zij begonnen uit te
meten waar de electriciteitspalen
moesten komen. Zij vonden dat wij de
gaten moesten graven; prima! Wij
verzamelden de jongelui uit het dorp,
gaven ze allemaal een schep en los
gingen ze. Met een lolly erbij was het
diezelfde dag nog voor elkaar. Als
bedankje hebben we ze een voetbal
gegeven waar ze dagen achtereen
mee aan het voetballen waren. Maar

over licht, een koelkast en andere gemakken,over ziekte, geweld en andere ongemakken
vervolgens kwam er niemand om de
boel aan te sluiten... Twee weken later
verscheen hetzelfde mannetje om te
kijken of we gegraven hadden.

'Hé, jullie hebben gegraven, dan ga ik
maar eens palen halen, tot zo.'....
Twee weken later komt hij eindelijk
vier palen brengen. Weer twee weken
later kwamen ze de palen planten en
weer een paar dagen later kwamen ze
de draden erin hangen.
Bij de bouw van ons huis hadden we
er al op gerekend dat er ooit een dag
zou komen dat we stroom zouden
krijgen. Dus had ik samen met Evert
Jan v/d Groep alvast een aparte pvc
buis in de muur gezet met een ingang
op de hoek van ons huis. En nu was
het dan zover, met behulp van mijn
eigen dradentrekker en een beetje
groene zeep kregen we de twee kabels
naar binnen en was de aansluiting een
fluitje van een cent.

En wat een verschil maakt
dat uit!!! Eindelijk licht dat
niet flikkert en geen herrie van de
generator naast ons huis. Eindelijk
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schijnwerpers met bewegingssensoren
aangebracht en we zullen binnenkort
twee honden te krijgen. In de buurt
zijn er ook verschillende mensen van
hun fiets/motor geslagen en beroofd.
De rovers lagen steeds op dezelfde
plek in de bosjes mensen op te
wachten, dus hebben wij de wijk
gemobiliseerd om met z'n allen de
bosjes en het hoge gras weg te
hakken. Sindsdien zijn er geen
voorvallen van roof meer geweest.

Super hoe jullie met ons
meeleven: zo werken wij
samen in Mozambique.
Liefs van Frank, Sandra en
Judah Obdam!

Een zorgenpuntje van de
laatste tijd is mijn (Franks)
gezondheid. Eerst had ik een
flinke griep die niet over wilde gaan,
toen malaria er overheen, daarna ruim
een week buikgriep, toen rare plekken
waar later wormen uit kwamen (zie
blog voor dit sappige verhaal) en nu
ben ik bijna twee weken zwaar aan de
astma/hooikoorts. Ik slaap al
nachtenlang bijna niet en ben veel
benauwd. Het lijkt nu eindelijk wat
beter te gaan maar ik zou het fijn
vinden als jullie voor mij bidden.

Wij hebben een DTSteam
(Discipelschaps Training
School) uit Malawi op bezoek
gehad. Ik (Frank) was in de
lappenmand dus Sandra heeft hard
gewerkt om hen een goede tijd te
geven en te helpen met vertalen. Zij
hebben tafeltjes en stoeltjes van het
nieuwste klaslokaal van onze
basisschool geverfd, verschillende
collega's bezocht en bemoedigd en ze
zijn 3 dagen de bush in gegaan om te
evangeliseren.

Omdat onze oude bak het nog doet
konden we het hele team in één keer
vervoeren, helaas heeft hij de
terugreis niet goed overleefd en
moesten we aan nieuwe zuigerringen
en koppakkingen bij terugkomst.
Oftewel onze oude Toyota staat alweer
een paar weken in de lokale garage.

Als afsluiter heeft het team een
celebration georganiseerd voor onze
buren en ons eigen team. Sandra is
met onze werkers (dat zijn ook onze
buren) de hutjes langs gegaan om
iedereen uit te nodigen en dat gaf
mooie momenten. En passant nog
even een moeder met zieke baby
geholpen en weer door naar het
volgende hutje.

Wij willen een licht zijn voor de
Mozambikanen en dat begint dus bij
de buren! Het werd een geslaagde
middag met toneel, dans en gebed.
Voor sommige buurkinderen de eerste
keer dat ze gingen bidden! We hadden
limonade, popcorn en cake toe; dat is
een absoluut feest voor de buurt. Het
team is de dag erop tevreden weer
naar Malawi vertrokken.

Wij zijn (helaas) bezig ons
huis beter te beveiligen. We
hebben verschillende
pogingen tot inbraak gehad
en onze beide nachtwachten zijn
uitgeschakeld door geweld van dieven.
Met name Rajabo was er slecht aan
toe: ze hebben hem proberen te
wurgen met een touw, een tand uit
zijn mond geslagen en bewerkt met
een mes. We zijn blij dat hij het er
levend vanaf heeft gebracht. Nu
hebben we waaklampen en twee
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