Mo z a m b i q u e Ma i l
De Yao mensen rijden veelal op een bepaalde fiets rond,

in de haven van Rotterdam staat), hier naartoe te

die fiets noemen ze `bari-bari`. Dezelfde type fiets heeft

verschepen. 5 weken op zee en dan nog een hele

Frank ook, dus als Frank op zijn fiets zit, hoort hij aan

rit achter op een vrachtwagen; van de haven in

alle kanten vol verbazing: `bari-bari!`. Een blanke man

Mozambique (Nacala) naar `het binnenland` waar

op een fiets; dat is bijna onmogelijk in hun ogen. Maar

wij zijn. Gelukkig zijn de ergste regens al geweest,

bari- bari is ook een groet; het betekent gewoon `hallo`,

maar toch blijft het een uitdaging op al die

of `doei` kan ook!

`modderwegen`.

fr u s t r a t i e s ? !

Veel mensen vragen waar we tegen aan lopen hier
in Mozambique. Hier volgt een kleine selectie:
kapotte fietsen, regenseizoen met 10 lekken in
huis, telefoon afgesloten, behalve groente en fruit
(en mankracht) is alles hier duurder dan in NL,
zwakke internetverbinding, blaren op onze handen
van het op-de-hand-wassen en het werken op ons
terrein. Alles duurt hier lang, niets kan eenvoudig
en dan natuurlijk nog machtsmisbruik en corruptie
in letterlijk alle officiele instanties. Niet alleen
romantiek dus maar harde realiteit hier in Afrika.

h u i s Mo z a m b i q u e

Ondanks de vele uitdagingen zijn we absoluut

We zijn het jaar goed begonnen, namelijk met het

dankbaar dat we hier mogen wonen en werken;

planten van een aantal fruitboompjes op ons terrein! Het

een verschil uit mogen maken! We zouden nergens

halve team is meegegaan om de boompjes te kopen en

anders willen zijn. Dit is onze plek!

vervolgens te planten: eerst op het terrein van Dinis en
Balbina (onze Mozambikaanse basisleiders) en
vervolgens op ons terrein. Het was gewoon een dagje uit
voor ons allen! Ook de kinderen van het dorp waar we
naast gaan wonen, vonden het prachtig om mee te
helpen. Op andere dagen zijn wij vast begonnen met het

Wist u dat.....

- het erg warm is in Quelimane, waar de bruiloft van
onze collega Oliveira was?
- wij voor het eerst kerst hebben gevierd in
Mozambique- met een barbeque?

verwijderen van het onkruid, de struikjes en de vele
wortels van het stuk grond waarop we ons huis willen
bouwen. Ook stond er een termietenheuvel die omver
gehaald moest worden. Één dag werken, 3 dagen pijn...
we zijn dit harde lichamelijk werken echt niet gewend!
Maar we zijn heel trots op onze vooruitgang en zijn
heerlijk aan het dromen over ons te bouwen huis. Helaas
zijn de meeste boompjes van Dinis ondertussen alweer
gestolen...

h ui s N ed er l an d

Wij waren heel blij met kopers voor ons huis in NL! Maar
het enthousiasme werd vervolgens weer getemperd,

impressie bruiloft in
Q uel i m an e

fe b r u a r i 0 9

B ar i - b ar i !

omdat deze kopers nog steeds niet hun financiering rond
hebben. Het is dus nog steeds onzeker hoe het zal lopen
(eind februari weten we meer), maar we hebben
besloten om in ieder geval de container (die nog steeds

www.franksandra.nl

o n z e m ar k t k r aam !

Building people, bringing LIFE!

vervolg wist u dat...

- in al onze teamvergaderingen alleen Portugees
gesproken wordt?

ev en v o o r s t el l en :
onze collega`s
Betânia: is in een van de armste wijken van de stad

- wij dat al behoorlijk goed kunnen verstaan!

een school begonnen. Dat was dringend nodig, want

- wij hard aan het studeren zijn om het ook steeds

de enige school die daar al stond kon de aanmeldingen
niet aan (hadden vaak al klassen met 100 kids...). Zij

beter te kunnen spreken?

‘Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken,
blijven we vreemdelingen voor elkaar.’ -1 Kor. 14:11

- wij de Mozambikanen oliebollen hebben leren eten

begon met een kleuterklas, wat nieuw is voor
Mozambique; hier is schoolplicht pas vanaf 7 jaar (wat

en ze dat erg lekker vinden?

- wij voor Frank's verjaardag gewoon maar wéér

niet betekent dat alle kinderen van 7 naar school
gaan). In 2006 is het eerste echte klaslokaal gebouwd

oliebollen hebben gebakken?

- Frank een marktkraam heeft gekocht? Zie foto!

en dit jaar zijn er 2 kleuterklassen, een 1e en een 2e

- vriend António hier zijn winkeltje in heeft?

klas begonnen; elk jaar komt er een klas bij! De

- hij nu dubbele omzet draait en eindelijk kans krijgt

ouders zijn helemaal verbaasd over wat hun kinderen
leren in één jaar en dat ze met 7 jaar al kunnen lezen.

om zijn gezin te onderhouden?!

De andere scholen zijn helaas zo slecht dat de
kinderen die er met 12/13 jaar van af komen vaak nog
steeds amper kunnen lezen en schrijven.

& B ar t o l o m eu:

is timmerman en hij werkt op

dit moment hard om 30 tafels en stoeltjes voor het net
gebouwde 2e klaslokaal te maken. Wij hebben gezegd
dat wij in onze achterban 30 mensen zullen zoeken die
voor 25 euro een tafeltje en stoeltje willen sponsoren.
Bedankt voor diegenen die dit al hebben gedaan:

met het `openbaar vervoer`
n aar Q uel i m an e!
Sar a!

Het was 20:30- António belt ons op; zijn vrouw
gaat bevallen! Snel op de fiets, door het donker
naar hun hutje en inderdaad: Berta heeft goede
weeën. Ik stel me in op een bevalling bij

zonder jullie hulp zouden de kinderen op de grond
moeten zitten. En.....deze actie loopt nog. Er zijn meer
sponsors nodig; als jij ook mee wilt doen, kijk dan op
onze website voor meer informatie!

B as i - as s an t e!

Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief!

kaarslicht, maar gelukkig komt de al gebelde taxi

Bedankt voor het meeleven met ons; voor al

toch (weet je nooit zeker `s nachts) en gaan we

jullie lieve mailtjes, giften, (kerst)kaartjes,

naar het ziekenhuis. Toen ze daar mijn witte

gebeden, telefoontjes: jullie zijn geweldig!

doktersjas zagen (mee van NL), mocht ik Berta
ook daar verder begeleiden. Nog geen 2 uur later
werd haar dochter geboren. Ik kreeg het

C o l o fo n

voorrecht om haar een naam

Frank en Sandra Obdam
Jovens com uma Missão

te geven; ze heet Sara! Ik

CP 114 Lichinga 90100

hoop in de toekomst nog vele
Mozambikaanse babietjes op
de wereld te mogen helpen,
maar liever nog wil ik
Mozambikanen trainen om dat

P ei n z en d k i j k i k ui t m i j n r aam
w o l k en l uc h t , r o d e g r o n d ,
g r o en , g r o en , g r o en :
h et i s r eg en s ei z o en !

te doen!

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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