Mo z a m b i q u e Ma i l
Wij wonen ondertussen niet meer met z’n tweetjes op

Wij zijn weer veilig en wel terug in Mozambique! Ons

het centrum, maar hebben gezellige buren gekregen:

tijdelijke huis op het trainingscentrum is ondertussen

namelijk Dinis en Balbina (onze teamleiders) met

aardig ingericht met onze eigen spullen uit de

Chico, Dena, Laidi en kleine Danilton. Ook Ismael is

container (vooral onze eigen bank is suuuuper lekker!).

bij ons komen wonen (zie achterkant). Wij trekken

Ik (Frank) ben flink in de weer geweest met planken

gezellig met elkaar op, eten vaak samen en doen

ophangen dus het lijkt al echt wat. De voorraadkamer

spelletjes met de kids. Veel handiger en leuker om

staat nog wel boordevol met hoogopgestapelde dozen.

samen de dingen te organiseren. Wij gaan samen

En dan heb je natuurlijk net iets nodig uit de achterste

onze groententuin aanleggen. Zaden hebben we

doos onderin

meegenomen uit Nederland. Eens kijken of je hier

☺.

Na een flink aantal gevechten met de generator heb ik

bijvoorbeeld ook bloemkool kunt kweken (kennen ze

het ding nu redelijk afgericht en doet hij aardig wat ik

hier niet). Nu is het vlak voor het regenseizoen, dus

wil. In het begin wilde hij maar niet starten en dan ben

tijd om de boel in te zaaien en daarna uit te planten.

je voor het boren van 6 gaatjes opeens bijna 2 uur

Voor ons allemaal een beetje nieuw maar wel leuk om

kwijt omdat je eerst je generator aan de praat moet

straks onze eigen groenten te eten.

zien te krijgen. Na een paar stevige gesprekken met
het apparaat heeft hij zijn leven gebeterd. Ik heb met
een collega de elektriciteit in het huis doorgemeten en
een stekker aan de buitenkant gemaakt zodat, als de
generator aan staat, we stroom in huis hebben! Echt
goedkoop is het niet want er gaat best wel wat liters
door zo’n ding, maar we hebben af en toe stroom en
dat is echt geweldig! Nu kunnen we dus gaatjes boren,
lampjes aan doen, onze telefoon opladen, laptop
opladen en......... (tromgeroffel)..... internetten! We
hebben een soort vaste-maar-draadloze-telefoon
aangeschaft met een maandelijks abonnement en nu
kunnen we dus thuis op de bank internetten. Dus zet je

A ut o n i euw s

Wij hebben de auto gekocht!
Samen met een vriend die veel verstand heeft van

skype aan en dan kunnen we bijkletsen!

auto’s, hebben wij de gebutste en gedeukte auto
bekeken. De prijs was na het ongeluk verlaagd van
6.000 naar 4.000 USD (2.780,- euro). We hebben de

het `gewone` leven is weer
b eg o n n en : el k e m aan d ag k l ed i n g
w as s en i n h et m eer ; 2 v r o uw en
helpen mij; hun babies op de rug
e n w a s m a n d o p h u n h o o fd !

O k t o b er 0 9

G ez el l i g o p h et t r ai n i n g s c en t r um

motorkap open weten te wrikken en wat we daar
onder vonden viel ons alleszins mee: alleen een
gebroken ventilator en de koeling werkt niet meer.
Verder moet er een nieuwe deur, spiegel en voorruit
in, laten we de aandrijfriem meteen vervangen, de
bull-bar moet recht worden gebogen en aan elkaar
gelast en tenslotte moet de hele boel worden
uitgedeukt. De vraag kwam of we hem helemaal
wilde laten spuiten. Ik vroeg wat dat kost (want dat
kost nogal wat in NL), blijkt dat je hele auto opnieuw
spuiten hier maar 150, - euro kost. Kijk, dat is dan
weer eens een meevaller. Ik heb hem gisteren naar
de garage gebracht en ze zouden er meteen mee
aan de slag gaan. Ik hoop dat we eind deze maand
eindelijk kunnen genieten van ons supermobiel.

kijk eens op onze website: www.franksandra.nl

Building people, bringing LIFE!

ev en v o o r s t el l en : I s m ael

T el j e z eg en i n g en

Tijdens onze tijd in NL zijn er een heel aantal
bijzondere acties voor ons gehouden. De oom en
tante van Frank gaven een groot feest om hun
verjaardagen en hun huwelijk te vieren. Zij vroegen

I`m living my life for You, I`m giving everything for You.
Not holding back on any part, I`m giving it all to You!

geld voor ons project en hebben ons op die manier
670 euro geschonken!!! Franks oma kopieerde dat
idee en gaf ons haar verjaardagsgeld. Een oom van
Sandra heeft in zijn dorp, Zwaagwesteinde, een
collecte van 320 euro voor ons opgehaald. De
rommelmarkt in Andijk leverde 76 euro en 110 euro
aan losse giften op. De broer van Sandra besloot de

Ismael is een jonge gast van 26 jaar. Na zijn DTS (nu
3 jaar geleden) is hij mee gaan draaien in het team
van onze basisschool, als leraar. Hij heeft lange tijd in

een kamer op het kantoor in de stad gewoond samen
collecte op zijn huwelijksdag aan ons te geven. Verder met Elias. Maar nu Elias naar Mitava is verhuisd is het
zijn er verschillende andere collectes voor ons
eenzaam en zoekt hij de gezelligheid bij ons op het
opgehaald in diverse kerken. Ook de actie `help

Frank en Sandra hun huis bouwen in Mozambique`

trainingscentrum. Ismael werd als jonge jongen

meegenomen in opleiding door zijn oom die hoofd is
heeft veel opgebracht. Daardoor kunnen wij nu lekker van een moskee. Hij was de beoogd opvolger van zijn
verder gaan met de bouw van ons huis. De vloer,
oom maar toen leerde hij Jezus kennen. Dat was een
muren, ramen en deuren gaan helemaal goed komen- schok voor de familie en zijn oom voelde zich
zelfs sponsoring voor onze wc`s zijn al toegezegd ☺. verraden. Ismael werd verstoten omdat hij Jezus
Al met al vele zegeningen, super bedankt allemaal;
wij zijn heel dankbaar!

wilde volgen, maar hij blijft standvastig in zijn geloof.
Hij kan in woorden niet veel delen met zijn familie,
maar hij is er altijd voor ze als ze hulp nodig hebben
en blijft hen eren. Door zijn getuigenis in daden is er
nu weer plaats voor hem in de familie en wordt hij
langzaam meer geaccepteerd. Ondertussen blijft hij
groeien in zijn geloof en zoekt hij naar een stuk
verdieping door verdere opleiding en training.

team uit Australië in
onze woonkamer
Sam en b o uw en w i j een h ui s

Alle cementblokken voor de muren zijn tijdens ons
verlof gemaakt! Het hout voor ramen en deuren is
ingekocht en de timmerman is druk aan het werk.
Regelmatig gebruikt hij onze generator, zodat hij
machinaal kan zagen en dus niet álles met de hand
hoeft te doen. Wij zijn druk bezig de hele afwatering

B ez o ek !

In december komen Job Verbeek, Tim de Zwart en Bob
Timmermans ons bezoeken. Zij hebben een landrover
gekocht in Zuid Afrika en maken daarmee een rondtrip
door zuidelijk Afrika, met als eindbestemming Kenia.
Daar gaan ze helpen met het bouwen van een
weeshuis. Zij willen ons ook komen helpen met de
bouw van ons huis en we laten ze graag al het werk
van ons team zien! Volg hen op:

www.drivethroughafrica.com

en riolering voor ons huis te regelen. Dat gaat met
vallen en opstaan. Alle leidingen liggen in de vloer,
maar de septic tank is compleet ingestort toen we
hem wilden vullen met water. Het water hadden we
willen gebruiken voor de vloer, want voor het maken

C o l o fo n

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

van de mix hebben we straks veel water nodig. Werk

info@franksandra.nl

van een week moet nu weer helemaal opnieuw

mobiel: 00258-829722378
giften: tnv Rafael Almere Zending
rekeningnummer 4108074

gebeuren... Maar we hebben weer dezelfde club
werkers en die werken goed en hard!

Bedankt voor alle support op zoveel
v er s c h i l l en d e m an i er en , F r an k en San d r a!

ovv Frank en Sandra
nieuwsbrief: Henk en Nella Wierenga
036-5334159
gebed: Ursula van Schie 036-5335963

