Mo z a m b i q u e Ma i l
A r un g o !

Sandra vertelt...

Arungo betekent `vreemdeling` in het Chi-Yao (de taal

Het is schrikbarend om te zien wat daar gebeurt. Er

van de Yao- mensen). Wij zijn heel hard Portugees aan

kwam een jonge vrouw binnen van 17 jaar, die net

het leren: 4 dagen per week 2 uur lang, met een

een paar uur geleden thuis was bevallen van haar

Mozambikaanse leraar, maar pikken dus hier en daar ook

eerste kindje. Haar baby lag nog steeds naakt in de

al wat Chi- Yao op.

vochtige doeken van de bevalling en ik zag dat de

Als wij in een dorp rondlopen, worden we in een mum

baby bleek was en echt koud aanvoelde. Ik had

van tijd gevolgd door hordes kinderen.

mijn thermometer bij me (hebben de meeste

d ec em b er 0 8

... dat horen wij de hele tijd als we over straat lopen.

Ik ben een ochtend naar het ziekenhuis geweest.

verpleegkundigen hier niet eens...) en de baby was
32 graden. Dat is echt veel te koud en
levensgevaarlijk voor een pasgeborene!
Ik legde de baby bloot op de borst van zijn moeder,
zodat de moeder als kruik kon fungeren en vroeg
naar nog een extra kruik, want deze situatie
gebood spoed! Maar de verpleegkundigen leken
niet echt wat te doen, dus ben ik zelf maar naar
huis gefietst en heb kruiken gemaakt van plastic
drinkwaterflesjes, gevuld met heet water. Gelukkig
ging de baby door deze `kruiken` goed omhoog in
temperatuur en dus: een babyleven gered!

( v er ) h ui z en

Het is zo simpel, maar hier doen ze gewoon niks en

Na wat omzwervingen, wonen we nu sinds een paar
dagen in het huis van collega`s die naar Amerika zijn
gegaan. Het is een gezellig klein huisje.... met internet!!
Een aantal dingen willen we wat opknappen, want we

wachten af wat er vervolgens gebeuren gaat. Dat
heeft alles te maken met hun visie op de wereld,
maar is tegelijkertijd wel een van de belangrijkste
redenen waarom hier zoveel baby`s sterven.

blijven er voorlopig wonen en ondertussen willen we ons
eigen huis bouwen (zie verderop).
Maar... ons huis in Nederland is nog niet verkocht en we
hebben de prijs naar beneden moeten brengen om hem
weer in de belangstelling te krijgen. Dit kan betekenen
dat we met een schuld overblijven en dat zou weer
betekenen dat we terug zullen komen naar Nederland
om deze eventuele schuld af te betalen. Maar hoe het
ook loopt; God is en blijft dezelfde en ook onze visie en
hart voor Mozambique blijft hetzelfde. Als we terug
zouden moeten, zou dat alleen tijdelijk zijn totdat alles
financieel afgehandeld is. Wij hebben Gods wijsheid
hierin nodig.

Agenda

...en Frank?

Frank was dezelfde ochtend in gesprek met António, een Mozambikaanse

december:

vriend met een eigen bedrijfje: een kleine marktafel op de lokale markt.

15 - reizen naar Quelimane

Helaas is bij de eerste flinke regenbui het overgrote deel van zijn

20 - trouwerij collega Oliveira

producten door waterschade onverkoopbaar geworden. Frank heeft samen

22 - terugreis naar Lichinga met Laïdi

met hem gekeken naar wat er bij hem in -en uit gaat aan geld. Dat alleen

25+26 - kerst in Lichinga

al helpt enorm om inzicht te krijgen in welke producten goed verdienen en

januari:

welke producten nauwelijks. Wij hebben hem vervolgens geld

5 - start nieuwe jaar
28-30 - stafdagen team Niassa

www.franksandra.nl

de vlag van Mozambique!

Building people, bringing LIFE!
voorgeschoten om weer nieuwe producten in te

`We live by faith and not by sight` -1 Kor. 5:7

kunnen kopen, zijn dak te repareren en zijn bedrijf

ev en v o o r s t el l en :
E l i as B ec c a!

eigenlijk weer vanaf de grond te beginnen. Dit keer

Elias is dus onze collega die in

met een boekhouding en met principes uit de bijbel.

Mitava is gaan wonen. Wij

10% van zijn winst gaat hij weer weggeven! Beetje

kennen hem al vanaf `06, toen

bij beetje kan hij ons afbetalen en Frank zal hem in

hij staf was op de

het hele proces blijven coachen. Natuurlijk kunnen

Discipelschaps Trainings School

we hem het geld ook gewoon geven, maar dat gaat

(DTS). Elias heeft een hart voor

op de lange duur niet werkelijk helpen. Deze mensen

ouderen, die hier helaas vaak

moeten leren plannen, vooruitkijken, sparen en

verstoten worden. Hij bezoekt

investeren.

hen 2-3 keer per week, onderwijst hen en vertelt hen

l an d o m o p t e b o uw en !

hoe waardevol zij zijn in Gods ogen. Nu woont hij dicht
bij hen en kan hij nog meer tijd met de ouderen door

Op onze 4e dag na aankomst in Lichinga, hebben we

te brengen. Wij willen samen met hem zien hoe

een stuk grond gekregen. Gewoon gekregen, voor

gebroken relaties tussen deze ouderen en hun kinderen

niets; geen klein stukkie, maar meteen een halve

hersteld worden en hoe gebroken harten genezen

hectare (oftewel 50x100m voor diegenen die altijd

worden. Op gebied van gezondheid, waar ouderen toch

hulpeloos in het rond keken tijdens de wiskundeles).

steeds meer mee te maken krijgen, willen wij graag

Als je bedenkt dat onze grond in Nederland 10x15m

met hem meedenken.

was, dan kun je je voorstellen dat dat een erg ruime

Wij zien hem vaak met zijn kangaroe (zo noemt hij zijn

tuin gaat betekenen! Het land is naast het

motor die hij onlangs kreeg van een Australisch team)

trainingscentrum van Jeugd m/e Opdracht, waar we

even langsrijden, ook komt hij regelmatig bij ons eten;

in de toekomst veel willen werken.

gezellig! Op onze website staan mooie foto`s van

Volgend jaar willen wij op dit land een huis bouwen,

Mitava.

dit jaar zijn we vast begonnen met het graven van
een waterput!

happy new year!

En dan onze eerste kerst hier... het lijkt helemaal geen
kerst: geen boom, geen ballen, geen sneeuw, geen
kerstsfeer. Maar we gaan er zeker samen met de rest
van het team wat van maken. Wij wensen jullie ook
mooie feestdagen toe met veel gezelligheid, familie en
vrienden, dikke pakken sneeuw en de aanwezigheid
van de Here Jezus die kwam om bij ons te zijn. En wij
wensen jullie van harte Gods rijke zegen toe voor het
komende jaar!

waterput

Ons team brengt veel tijd door in Mitava, een dorp dichtbij Lichinga.
Zij komen daar al jaren om relaties te bouwen, onderwijs te geven en

C o l o fo n

Frank en Sandra Obdam
Jovens com uma Missão
CP 114 Lichinga 90100

de bijbelverhalen te vertellen voor wie dat wil horen. Ook wij zijn

Niassa, Mozambique

daar in de voorgaande jaren al een paar keer geweest. Sinds vorige

info@franksandra.nl

maand is Elias in Mitava gaan wonen. Het team heeft er een huis

mobiel: 00258-829722378

gebouwd en wij hebben een Nederlandse (!) sponsor gevonden die
het graven van een put op dat land betaald heeft. Super; zo kan ons
team een nog grotere zegen zijn voor Mitava!

h e e l v e e l l i e fs , F r a n k e n S a n d r a !
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