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     wwwwww..ffrraannkkssaannddrraa..nnll

PPoorrttuuggeeeess
Regelmatig gaan we op zondag naar de grote kerk in 
het centrum, dicht bij de markt. Er is daar aardig wat 
jeugd en het leek mij leuk om ook eens bij een 
jeugdbijeenkomst te kijken. De vrijdag daarop ging 
ik dus naar de kerk, benieuwd wat we gaan doen! Zij 
wilden oefenen voor zondag, want elke zondag 
treden ze op, zingen ze een aantal liederen voor in 
de kerk. Maar de pianist was er nog niet, dus plan B 
werd aangekondigd: `nu gaat zendeling Sandra een 
bijbelstudie geven!`
Voor het eerst, onvoorbereid een bijbelstudie geven 
in het Portugees! Ach; waarom niet? Ik heb het maar 
simpel gehouden, verteld over Gods 
onvoorwaardelijke liefde. En eigenlijk… gaat dat diep 
genoeg!

PPrroojjeecctt  ttaaffeellttjjeess  eenn  ssttooeellttjjeess
Voordat onze vorige nieuwsbrief de deur uit was, 
hadden we al het benodigde geld voor de tafeltjes 
en stoeltjes in het nieuwe klaslokaal al binnen! 
Frank is toen, samen met Bartolomeu (de 
timmerman) met een vrachtwagentje `de bush` 
ingereden. Het is namelijk goedkoper om het hout 
daar te kopen. Met ladingen hout weer terug en 
aan de slag: zagen, timmeren, aflakken… het was 
nog een hele klus en er was niet genoeg hout 
berekend. Maar gelukkig  werden er in ieder geval 
21 setjes afgemaakt en daarmee kon de school 
dan eindelijk beginnen. Ondertussen zijn nu alle 
30 stoeltjes af en wordt gewerkt aan de laatste 
tafeltjes. Iedereen die mee heeft geholpen dit 
mogelijk te maken, krijgen binnenkort een 
bedankbrief thuisgestuurd van de kinderen en 
leraren van de school! Laatst heb ik (Sandra) 
foto`s gemaakt van alle kinderen van de school 
(jawel, ik ben de schoolfotograaf!) en uiteraard 
ook meteen wat foto`s van de kinderen op hun 
nieuwe stoeltjes. Voor foto`s zie onze website; 
onder `meehelpen?` zie je `project-help de 
school`. Alvast een impressie:

HHaalllloo  aalllleemmaaaall!!
Het einde van het regenseizoen is aangebroken in 
Lichinga. Waar we eerst dagelijks moesten schuilen 
voor een stortbui, is regen nu een zeldzaamheid. Het 
droge seizoen is hier tegelijkertijd ook het koude 
seizoen. Vooral in de maanden juli en augustus kan 
het best koud worden (voor Afrikaanse begrippen dan- 
toen wij een vriend hier vertelde over jullie afgelopen 
koude winter met ijs op de sloten, zei die vriend: 
`temperaturen onder nul; ga je dan niet dood?`). 
Daarom hadden we maar bedacht dat we die koude 
maanden naar NL komen! Frank's zusje gaat eind juni 
trouwen en daar willen we uiteraard graag bij zijn. 
Ook willen we een tijdje in NL gaan werken, om zo de 
restschuld van ons (gelukkig eindelijk verkochte) huis 
af te betalen. Goed bericht: onze container is al bijna 
in Mozambique. Eind van deze maand wordt hij 
afgeleverd bij ons thuis.

   

Ons verlof is van half juni tot en met half september. 
Graag willen we veel van jullie ontmoeten! Gwendolyn de 
Boer houdt voor ons een agenda bij. Wil je van tevoren 
wat met ons afspreken, dan kan dat via haar: 
gc@deboernet.eu 
Klinkt nogal officieel… maar het is gewoon het 
makkelijkst voor ons!

pprroojjeecctt  hheellpp--  ddee--sscchhooooll  ==  ggeessllaaaaggdd!!
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      CCoollooffoonn
FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa  OObbddaamm
Jovens com uma Missão
CP 114 Lichinga 90100
Niassa, Mozambique
info@franksandra.nl
mobiel: 00258-829722378

VVrroolliijjkk  ppaasseenn!!

thuis: 00258-27120027
ggiifftteenn:: tnv Rafael Almere Zending 
rekeningnummer 4108074
ovv Frank en Sandra
nniieeuuwwssbbrriieeff:: Henk en Nella Wierenga 
036-5334159
ggeebbeedd:: Ursula van Schie 036-5335963

MMaalliimmoossssii
Boven op een heuvel, aan het begin van Lichinga ligt 
een klein dorpje: Malimossi (spreek uit: Mwalie moezie). 
Hier woont een oude oma met haar hele familie in zo'n 
25 huisjes en hutjes. Oma spreekt alleen Chi-Yao en is 
volgens de traditie moslim, want alle Yao-mensen zijn 
moslim. Daarnaast vereert ze, ook volgens de traditie, 
nog allerlei afgoden en probeert ze boze geesten gunstig 
te stemmen. Dat is nog een hele klus, want oma 
(anganga in Yao) is het hoofd van dit kleine dorpje en 
regelt de zaken. Ook al is ze geen twintig meer, ze 
bewerkt nog altijd haar maisveld met haar schoffel. 

oonnzzee  `̀aannggaannggaa`̀

BBuuiillddiinngg  ppeeooppllee,,  bbrriinnggiinngg  LLIIFFEE!!

PPsssssstt..................aauuttoo  kkooppeenn??
En dan nu het volgende, onze grote wens: een 
auto! Alweer een half jaar rijden wij op onze 
fietsjes hier door Lichinga. Afgezien van het feit 
dat het onderhouden van je fiets hier al een 
bediening op zich is, is het lang niet altijd 
praktisch en ook: je komt niet echt ver. Dat terwijl 
we in een hele grote provincie wonen met vele 
andere dorpen waar we het evangelie willen 
brengen. Met een auto kunnen we meer uitreiken 
en zijn we een stuk effectiever in wat we hier al 
doen. Neem bijvoorbeeld het feit dat we een huis 
gaan bouwen op 45 min. fietsafstand. Al je 
materiaal op je fietsje mee de heuvel op slepen is 
niet echt aan te raden.  
Wat moet zo'n auto dan kosten? Nou, goedkope 
tweedehandsjes bestaan hier helaas niet. Auto's 
worden geïmporteerd en zijn duur. Je hebt een 4x4 
terreinwagen nodig, anders kom je de straat niet 
eens uit vanwege de modder en de kuilen. Ons 
richtbedrag voor een oude maar gezonde 
terreinwagen is € 8.000,-. Zoals jullie weten 
krijgen we geen salaris maar zijn we afhankelijk 
van onze achterban. Dus kloppen we bij jullie aan: 
wij willen jullie vragen om hiervoor geld over te 
maken op onderstaand rekeningnummer o.v.v. 
'auto'. Voor de autofreaks onder ons: we willen 
kijken naar een Mitsubishi Pajero of Prado of een 
Toyata Surf; dit zijn auto's waar je hier lokaal ook 
onderdelen voor kunt krijgen. 

Achter het maisveld van oma gaat het langzaam heuvel 
af naar een meertje. Dat stuk grond hebben wij 
gekregen om op te bouwen. Niet alleen is het een hele 
mooie plek wat betreft natuur, maar we zijn ook heel blij 
met het dorp. Ons doel is om dicht bij de mensen te 
zijn; samen met ze te werken, te spelen. Wij willen hen 
door middel van ons eigen leven laten zien wie Jezus is. 
Elke keer als we ons terrein bezoeken gaan we even 
langs oma om gedag te zeggen. Dat hoort zo hier: elke 
keer als je komt of gaat even groeten. Is dat niet 
tijdrovend? Nou dat hangt van je definitie af: als je als 
doel hebt om relatie op te bouwen met deze mensen 
ben je juist precies aan het doen waar je voor gekomen 
bent!
Toen onze Mozambikaanse vriend António daar voor ons 
onze waterput aan het bepleisteren was, vertelde een 
dorpeling dat zij goed op onze spullen en terrein letten: 
'die mensen komen om ons te helpen dus wij moeten 
hen ook helpen'. Geweldig dat het dorp onze intentie al 
begrijpt; we kunnen niet wachten tot we er werkelijk 
gaan wonen!

mmaaiill  oonnss  eeeennss;;  wwee  mmaaiilleenn  ggrraaaagg  tteerruugg  
jjuulllliiee  zziijjnn  ggeewweellddiigg!!

lliieeffss,,  FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa




