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`̀GGoodd  kkeennnneenn  eenn  HHeemm  bbeekkeenndd  mmaakkeenn`̀

HHooeerraa;;  wwiijj  zziijjnn  vveerrhhuuiissdd!!
Op zaterdag 24 april zijn we eindelijk verhuisd. We moesten eind maart al ons huis op het trainingscentrum 
verlaten om plaats te maken voor de Discipelschap Training School en we hebben tijdelijk onderdak gevonden 
bij een bevriende zendelinge in de stad die een gastenhuisje heeft. Op 21 april zijn we naar Malawi gereden om 
Mam Obdam en Marion en Sjoerd (zus en zwager) op te halen van het vliegveld. Marion en Sjoerd zijn eerst 
met een vriend uit Lilongwe een week de toerist uit gaan hangen in Malawi, maar wij zijn de volgende dag met 
mam, een badkuip en een hoop badkamertegels alweer naar Mozambique gereden.

ddee  vveerrhhuuiizziinngg
De dag daarna gaan we verhuizen. Onze timmerman werkt zorgvuldig, maar met de snelheid van een 
wijngaardslak met jicht, dus we hadden nog steeds geen glas in de ramen net zoals we nog steeds geen enkele 
binnendeur hebben (wij houden van openheid maar een WC-deur is toch best fijn). Met behulp van de 
bijbelschoolstudenten was de verhuizing zo gepiept; om 11.00 's morgens hadden we alles in ons nieuwe huis 
staan. De verhuizing ging in Afrikaanse stijl: grote meubelstukken worden op het hoofd gedragen en die zie je 
dan door het hoge gras naar je nieuwe huis toekomen. Het is gelukkig nog een dag mooi weer; de week die 
volgt geeft alleen maar mist en regen. Dan eerst de basisbehoeften organiseren: een 220 liter watervat in de 
keuken is onze watervoorziening (meer water kunt u naar believen uit onze put halen), de wc is aangesloten op 
de sceptic tank (maar ook onze buiten-latrine is een belevenis op zich), de afvoer van de keukengootsteen is 
aangesloten en snel zijn een aantal lampen en stopcontacten gemonteerd zodat we via de generator 's avonds 
licht hebben.
Wij zijn nu begonnen aan de kollossale schilderklus. Sjoerd en Marion hebben geholpen om de woonkamer in de 
grondverf te zetten en dat ziet er meteen een stuk lichter uit. De buitenkant wordt gedaan door onze werker 
António na een spoedcursus ‘schilderen-zonder-knoeien’. Voor de rest zullen we keihard moeten werken om het 
huis min of meer gereed te krijgen voordat we eind juni naar jullie toekomen.
En tussen al het klussen door genieten we ontzettend van de zwangerschap. De baby groeit goed, beweegt 
gezellig veel en we zijn gewoon super benieuwd wat voor karaktertje er bij ons geboren gaat worden en hoe het 
leven straks zal zijn met baby, want dat is echt helemaal nieuw voor ons.

Nog geen 30 km onderweg moet ik de auto aan de kant zetten vanwege een lekke band. Geen probleem: ik heb 
alles bij me. Dus badkuip, koffers en tegels uit de auto om het reservewiel te pakken. Even zoeken naar de krik 
en moersleutel en aan de slag. Ondertussen zijn uit het niets een hele horde mensen, kinderen en geiten te 
voorschijn gekomen om naar ons te kijken. Met de eerste zwiep aan de sleutel trek ik het staal in tweeën en 
hebben we een probleem... De mensen om mij heen zien er niet uit alsof ze sleutel 21 op zak hebben. Ik maak 
duidelijk aan een meneer wat ik nodig heb en terwijl mam en Sandra proberen auto's te stoppen voor hulp, loop 
ik met de meneer naar het dichtsbijzijnde dorp op zoek naar 'spanner twenty-one'. Nu kan ik natuurlijk niet op 
tegen de natuurlijke charme en hulpeloze aanblik van mijn zwangere vrouw dus als ik binnen de recordtijd van 
een kwartier terug kom met de juiste sleutel, heeft Sandra al een Amerikaan weten te stoppen die voor haar de 
band aan het verwisselen is. Maar liever twee sleutels dan één! We bedanken de Amerikaan en ik maak de klus 
af om vervolgens prima verder te reizen naar Lichinga.
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BBuuiillddiinngg  ppeeooppllee,,  bbrriinnggiinngg  LLIIFFEE!!

sseeee  yyoouu  iinn  tthhee  ssuummmmeerr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

              
      CCoollooffoonn  
FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa  OObbddaamm
Jovens com uma Missão
CP 114 Lichinga 90100
Niassa, Mozambique
info@franksandra.nl
mobiel: 00258-829722378

ggiifftteenn:: tnv Rafael Almere Zending 
rekeningnummer 4108074
ovv Frank en Sandra

nniieeuuwwssbbrriieeff:: Henk en Nella Wierenga 
036-5334159

ggeebbeedd:: Ursula van Schie 036-5335963

DDee  jjaaaarrppllaannnniinngg!!
Zoals jullie van dit dynamische duo (bijna trio) gewend zijn, zitten we alweer boordevol 
plannen voor de nabije toekomst. Eind juni stappen we op het vliegtuig richting 
Nederland. Tot en met eind september zullen we in NL zijn. Sandra is begin augustus 
uitgerekend. Deze keer zullen we niet als vliegende Hollanders door het land scheuren 
om iedereen te bezoeken omdat we een gezonde nesteldrang hebben in afwachting van 
onze kleine. Wij krijgen beschikking over een eigen huisje in Andijk dus dat zal het 
episch centrum van onze activiteiten zijn. We zien uit naar een periode van rust, 
gezelligheid en ontmoetingen met jullie. 

FFeeeessttjjee??
Op 1 mei, de dag van de arbeid, hebben we een feestje georganiseerd voor 
onze werkers. Hun contract was afgelopen, maar we wilden ze niet zomaar 
laten gaan. We hebben een ochtend foto's bekeken van de bouw vanaf het 
fundament tot aan de top. Foto's kijken is hier altijd een hele happening dus 
het was erg leuk om een grote dia-show op de laptop te laten zien. Met hulp 
van collega Sónia hebben we 4 kippen geroosterd, gehaktballetjes en 
heerlijke salade gemaakt. Het was grappig om te zien dat ze met z'n allen 
aanvielen op de spaghetti in plaats van de gebruikelijke nsima (maispap). 
Het was een leuke manier om ze te bedanken en eerlijk gezegd zijn we blij 
dat we klaar zijn met dit team: dag in dag uit zo'n team aansturen is 
namelijk een hele klus, ik ben blij dat ik zelf weer aan andere dingen toekom.

BBeeddaannkktt  vvoooorr  hheett  mmeeeelleezz//vveenn,,  FFrraannkk,,  SSaannddrraa  eenn......!!

DDTTSS
De Discipelschap Training School is weer van start gegaan. Er zijn 11 
studenten die dit programma van een half jaar volgen. Dinis en Balbina 
geven leiding aan deze school. Ik (Frank) heb een week les gegeven over het 
karakter van God. Na week in week uit ons huis bouwen, heb ik enorm 
genoten van het lesgeven. Sandra vertaalde mij van het Portugees naar het 
Engels omdat we ook een leerlinge uit Zambia hebben. Het is een hele leuke 
club studenten. Bijna alles is nieuw voor ze en ze drinken het onderwijs 
helemaal in. De veranderingen in hun leven en karakter blijven dan ook niet 
uit. Ze waren positief 'in shock' toen hun ogen open gingen voor de liefde die 
God heeft voor een ieder van ons. De meesten kennen de woorden wel maar 
het is nog nooit dichtbij gebracht en persoonlijk geworden en dat maakt nou 
net het grote verschil. God is een God van dichtbij ondanks dat Hij ook groot 
en machtig is! Wij zijn supertrots dat een van onze werkers nu ook de DTS 
volgt, samen met zijn vrouw.

En daarna? Daarna willen wij de `Introduction to Primairy Healthcare School` gaan 
volgen. Dit is een basiscursus gezondheidszorg van Jeugd met een Opdracht die eind 
september in Engeland van start gaat. Sandra wil de school doen als student en staf 
tegelijk (vanwege haar ervaring op dit gebied). Frank zal  meedoen als student want 
als zendeling moet je van alle markten thuis zijn. De theorie fase duurt 3 maanden en 
vervolgens is er een outreach van 6 weken. We hopen de outreach in Mozambique te 
mogen doen, maar als dat niet lukt zal het waarschijnlijk de Filipijnen of Uganda 
worden. Het doel is om deze school vervolgens op te gaan zetten in Mozambique; een 
goede manier om de gezondheidszorg daar te bevorderen en een `gezonde impuls` te 
geven. Het zal weer een belevenis worden om een school te doen en deze keer nog wel 
met een kleine baby.

DDiinniiss,,  BBaallbbiinnaa  eenn  bbaabbyy  DDaanniillttoonn

ffeeeessttjjee!!

SSaannddrraa,,  2277  wweekkeenn  
zzwwaannggeerr




