Mo z a m b i q u e Ma i l
B a c k i n Ho l l a n d

o m s c h ak el i n g ? !

eindelijk bewoonbare huis in Mozambique verlaten voor

Friesland als Almere. De omschakeling valt ons mee; het is

een lang zwangerschaps/ studie verlof... blijkt ineens

echt wel een ander verhaal als je hier een winkel binnenloopt
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Met toch wel pijn in het hart hebben we ons prachtige,

Wij voelen ons nog altijd bijzonder goed thuis in zowel West-

dat hier in NL ook heel veel mensen heel hard hebben

of in Lichinga, maar dat zijn dingen die we weten en waar we

gewerkt om voor ons een huisje super gezellig te

ons op voorbereiden. Het zijn kleinere en andere dingen

maken! Het is een huisje in Wervershoof geworden

waaraan wij merken dat je toch echt een halve wereldbol

(het buurdorp van zowel mijn ouders als Frank zijn

verderop zit. In Mozambique is het elke dag donker om half

moeder) en alles wat je maar kunt bedenken wat je

zes, dus de lange avonden hier zorgen voor een beetje

nodig zou kunnen hebben staat erin. Ook een box,

ontregeld gevoel, maar we genieten daar wel dubbel en dwars

kinderwagen, badje en commode met voldoende

van! Voor de rest genieten we van de douche die altijd warm

kleertjes en hydrofiele luiers voor de eerste tijd

water geeft en lichtknopjes die je vanuit je bed uit kunt doen

ontbreken niet. Wij zijn ontzettend dankbaar voor een

ipv naar buiten gaan om de generator uit te zetten, container

ieder die hieraan meegewerkt heeft. De tafel lag

dichtdoen, in het donker je huis afsluiten en naar bed gaan.

bezaait met lieve kaarten en de eerste dagen kregen

Als laatste gezellig detail; de klokketoren van Wervershoof die

we nog steeds meer post van jullie, die ons een goede

wij halve en hele uren horen slaan, is toch gezelliger dan de

tijd hier toewensen. Bedankt!!!!

oproep van de imam om naar de moskee te komen.

k euk en i n L i c h i n g a

o n s g e v e r fd e h u i s

h ui s i n L i c h i n g a

in volle verwachting...

maanden van klussen en hard werken. Binnen en buiten

van onze kleine en we gaan straks voor de tweede keer op

is het nu geverfd, de vloer is in de was, de tegels zitten

controle bij de verloskundige praktijk in Hoogkarspel.

op de wand, de pomp hangt in de put, de watertank staat

Sandra heeft tijdens haar opleiding verschillende keren

op de toren en alle aansluitingen zijn lekvrij. Dus zagen

stage gelopen in deze praktijk en voelt zich hier prima bij

we eindelijk stromend water komen uit de kraan die wij

thuis. Ook de ontwikkeling van de baby gaat prima. Sandra

een klein jaar eerder in NL bij de Karwei hadden gekocht.

is nu echt flink gegroeid (een dikke toeter naar voren) en

Ook onze door pa Walstra gemaakte houtgestookte boiler

we gaan zien hoe de laatste maand zal zijn. Best vreemd:

doet het prima en we hebben nog net van onze eerste

de laatste maand met z'n tweetjes. Ik heb vandaag het

heerlijke warme douche genoten voordat we teruggingen

wiegje in elkaar geschroefd; we moeten er alleen nog een

naar NL! Er zijn nog een paar projecten die op ons

matrasje voor kopen en dan zijn we compleet. Wij zijn

wachten als we terugkomen (de bekende plinten, haha!)

natuurlijk super nieuwsgierig naar ons kindje; jongetje of

maar in prinicpe is ons huisje klaar als we over een flinke

meisje? We hebben geen idee. De namen hebben we al dus

poos met onze kleine teruggaan naar Mozambique.

nu alleen nog het geboortekaartje voorbereiden om de

Wij zijn heel blij met het resultaat van ons huis na

Vandaag is het nog vier weken voor de uitgerekende datum

wereld te straks te kunnen verkondigen dat er een klein
wondertje bij is gekomen!

Houd www.franksandra.nl in de gaten voor foto updates en baby-nieuws!!!

Building people, bringing LIFE!
E l i a s i n Mi t a v a

o u d e d a m e s v a n Mi t a v a

Elias Becca, een van onze (jongste!) collega`s heeft een groot hart voor de oude mensen in Mozambique. In het
dorp Mitava (kwartiertje rijden bij ons vandaan) ondersteunt hij een groep van 15 oude dames. Deze groep komt
onder zijn leiding 2x per week bij elkaar voor bijbelstudie en bemoediging. Elias bezoekt hen ook thuis en probeert
regelmatig wat eten of andere basisbehoeften mee te geven, want familie zorgt vaak niet goed voor hen helaas.
Toen Ursula van Schie, een gemeentelid van onze kerk in Almere, in mei bij ons op bezoek kwam, had zij voor elk
van deze dames ansichtkaarten meegenomen uit Nederland, geschreven door diverse mensen van onze
gebedsgroep. Niemand van de dames wist de envelop open te krijgen; zij hebben gewoon nog nooit post gehad...
Ik (Sandra) vertaalde voor de hele groep de geschreven kaarten in het Portugees en vervolgens werd het nogmaals
vertaald in het Chi-Yao, de stammentaal die deze dames spreken. De teksten op de kaarten waren een voor een
helemaal raak: zo stond er op de kaart voor een vrouw die heel bang is voor de dood, dat zij niet bang hoeft te zijn

Groeten van een super dankbaar stel uit Wervershoof!!!

omdat God bij haar is, een vrouw die kippen fokt kreeg een kaart met kuikentjes en een blinde vrouw kreeg een
kaart waar met een soort prikpen een mooi relief was gemaakt, dat zij heel goed kon voelen. Bijzonder hoe iedere
vrouw dus precies die kaart of tekst kreeg die zij nodig had, dus de dames... zij vonden het geweldig!!!

sorry, sorry, sorry...

Aan het begin van 2010 heeft onze penningmeester voor iedereen die ons in 2009 een gift gegeven heeft een brief
gemaakt met een overzicht van hun giften en een dankje wel. Vervolgens alles uitgeprint, in enveloppen, postzegel
erop en versturen maar. Nu pas komen we er achter dat er waarschijnlijk bij de post, iets helemaal mis is gegaan,
want (bijna) niemand heeft deze brief ontvangen. En zo hebben we het jullie ongewild moeilijker gemaakt tijdens het
invullen van de belastingpapieren. Wij gaan de brief z.s.m. nogmaals versturen zodat een ieder toch een bewijs heeft
voor de belasting. Onze excuses voor het ongemak.

t o ek o m s t

Wij zijn nog steeds bezig met het aanmeldingsproces voor de gezondheids-

C o l o fo n

school van Jeugd met een Opdracht in Engeland. Als alles gaat zoals verwacht

Frank en Sandra Obdam

zullen wij daar van eind september tot half december zijn voor de theorie fase.

Bisschop Grentplantsoen 56

Hier in NL gebruiken we de auto van Sandra's broer en die mogen we ook mee

1693 EG Wervershoof

nemen naar Engeland. We gaan kijken of we na de theorie naar NL kunnen
komen om kerst met familie te vieren. Wij hopen uiteraard op sneeuw,
aangezien wij dat de afgelopen 2 jaar echt wel gemist hebben toen het hier
met bakken uit de lucht bleef komen. Vervolgens de praktijk fase in

info@franksandra.nl
mobiel: 06-21422587
giften: tnv Rafael Almere Zending
rekeningnummer 4108074
ovv Frank en Sandra

'bestemming onbekend' en voordat we daarna terugvliegen naar Mozambique

nieuwsbrief: Henk en Nella Wierenga

zijn we werderom even in NL. Maar voorlopig genieten we van de rust en van

036-5334159

alle lieve mensen die wij hier weer ontmoeten!

gebed: Ursula van Schie 036-5335963

V e e l l i e fs v a n F r a n k , S a n d r a e n d i k k e b u i k !

