Mo z a m b i q u e Ma i l
Mozambique mist Nederland...

N ed er l an d s b ez o ek !

huizen niet gebouwd op de kou, dus zitten we

ons op visite. Nou ja visite... hij wordt hard aan het werk

regelmatig met dikke truien en soms zelfs met

gezet. Samen zijn we begonnen aan de eerste

winterjassen in ons huis. De generator is helaas al

inbouwkast in ons huis nadat we twee tafels hebben

bijna een maand kapot, dus vanaf 18:00 zitten we

gemaakt voor het trainingscentrum. Morgen gaat hij

bij kaarslicht en olielampen. Ook krijgt Judah

naar Itepela om daar les te geven op de timmerschool

regelmatig een bad bij het licht van zaklampen.

van onze collega Pedro. Hij blijft tot 20 augustus in

Leuk nieuws is dat we filmpjes hebben gemaakt en

Mozambique. Je kunt hem volgen op zijn blog:

het zelfs voor elkaar hebben gekregen deze op You

http://davidfischer.waarbenjij.nu

j ul i 20 1 1

Groetjes uit het winterse Lichinga. Hier zijn de

Op dit moment is David Fischer uit (Rafael) Almere bij

Tube te zetten!! Op onze site staan de links. We
beginnen NL een beetje te missen (Sandra meer
dan Frank) en zijn dus altijd blij met leuke mailtjes,
post en reacties van jullie. Dank jullie wel!!

A l z i r a i n j un i
o n z e g r o en t et ui n

A l z i r a i n m ei
A l zi r a

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over Alziraeen meisje van 2,5 jaar die 5 kilo woog.
Ondertussen weegt zij 8,3 kilo en zien we wekelijks

W er k en i n d e t ui n

Nu we een prachtige schutting om de achtertuin hebben,

positieve veranderingen! Wij geven de ouders melk,

zijn we ook begonnen met onze moestuin. We hebben

want dat was het enige wat we er met veel moeite

sla, uien, tomaten, rode bieten, wortels en spinazie

en tranen van Alzira in kregen. We startten met 40

geplant (ook bonen en broccoli maar die zijn helaas niet

ml per flesje, elk uur en hebben dat langzaamaan

opgekomen). Het is dagelijks een heel ritueel van water

opgebouwd naar 250 ml per flesje. Alzira drinkt

pompen en irrigeren. We hopen binnenkort naar de

haar melk nu met veel plezier en eet ook andere

achtertuin te gaan ipv naar de markt. We willen ook de

dingen tot grote vreugde van haar ouders en ook

DTS en onze omgeving zegenen met deze vitamientjes

van ons! Van een altijd maar huilende baby

van eigen grond. Volgende week gaan we uitplanten en

verandert ze naar een vrolijk meisje, met bollere

dan hebben we een achtertuin vol! We hebben ook de

wangetjes. Ze begint nu ook te spelen, kan eindelijk

pitten van de sinaasappels, appels en avocados bewaard

goed rechtop zitten en begint pogingen tot kruipen

en geplant. Het merendeel begint nu uit te komen dus

te verrichten. Lichamelijk gaat ze dus goed vooruit

ook die gaan we vrolijk op ons terrein plaatsen.

en we bidden dat de lange tijd van ondervoeding

Fruitbomen hebben wel een paar jaar nodig voordat ze

niet al te veel tol van haar verstandelijke vermogens

vrucht geven, maar we zien uit naar de dag dat we fruit
kunnen plukken op eigen terrein.

Heb jij onze You Tube filmpjes al gezien? Kijk op www.franksandra.nl!

Building people, bringing LIFE!
Discipelschap Training School

De DTS is van start gegaan met 20 studenten en 7

E v e n v o o r s t e l l e n : fa m i l i e S e l e m a n i

kinderen!!! Samen met 9 staf en nog eens 8 stafkinderen is het een gezellig drukke boel op het
trainingscentrum. Wij zijn part- time staf. We
proberen zo veel mogelijk op het centrum te zijn;
de lessen te volgen, helpen bij het

E v e r y w h e r e w e m e e t , w e d o t h e fi n g e r g r e e t !

kinderprogramma, alle boodschappen inslaan, éénop-één gesprekken met studenten, meditatie
voorbereiden, samen eten en twee keer in de week
koken met een keuken-team voor alle 44 personen
die we rijk zijn. We zijn nu 7 weken onderweg en

Victor, Lori, Victoria, Clara en Joshua zijn alweer bijna

het gaat erg goed.

een jaar terug uit Amerika om ons team te versterken.
Victor is een oorlogsvluchteling uit Congo die getrouwd
is met Lori die uit de VS komt; hij heeft ondertussen ook
het Amerikaanse staatsburgerschap gekregen. De
Selemani familie heeft als één van haar doelen het
starten van een 'Community Development School'.
Gebaseerd op bijbelse fundamenten onderwijst deze
school een integrale aanpak om de levensomstandigheden van een gemeenschap of dorp sterk te
verbeteren. Onderwerpen als sanitatie, landbouw,
onderwijs en gezondheidszorg komen aan bod. De

s t ud en t en en s t af v an d e D T S!

grootste sleutel is altijd de betrokkenheid van de
mensen zelf dus je leert hoe mensen te motiveren

Alle lessen worden vertaald in Chi-Yao omdat een

binnen hun eigen cultuur.

heel aantal studenten moeite hebben met het

De Selemani familie is een heerlijk gezin met veel

Portugees. Over het algemeen is het niveau niet

dynamiek, er valt altijd wat te beleven bij ze. Dit jaar is

erg hoog, maar de toewijding daarentegen is

het nog te vroeg om hun school te starten en hebben ze

geweldig. Een heel aantal kunnen niet lezen en

het leiderschap van de DTS op zich genomen. Ze hebben

schrijven dus daar moeten we best wel op

hun huis (waar wij ook een half jaar in gewoond hebben)

aanpassen. De enorme motivatie van de studenten

voor vijf maanden opgegeven en wonen met hun drie

maakt gelukkig een heleboel goed; ze kunnen niet

kids in een klein appartementje op de basis. Victor is

wachten om straks thuis alles wat ze geleerd

een super-enthousiast persoon en Lori is creatief en een

hebben door te vertellen aan hun familie en

rots in de branding. Joshua is net 2,5 maand ouder dan

vrienden. Dat beloofd een boel goeds voor de

Judah en dus een goed speelkameraadje. Victoria en

outreach straks.
De outreach gaat gebeuren in drie

Clara komen ons altijd rennend tegemoet met wel 100

teams: één team blijft op het

verhalen die allemaal in één keer verteld moeten
worden. Wij zijn erg blij met dit sterke gezin in ons team.

trainingcentrum en gaat naar de
omliggende dorpen; in dit team zitten de
gezinnen met schoolgaande kinderen en
het echtpaar dat in verwachting is. Het
tweede team gaat naar Mecula in het

C o l o fo n

Frank en Sandra Obdam Jovens com uma Missão
CP 114 Lichinga 90100 Niassa, Mozambique
info@franksandra.nl

Niassa reservaat. Het derde team gaat

mobiel: 00258-846190939 vast: 00258-26940044

naar Macaloge wat een kleine twee uur

giften: tnv Rafael Almere Zending rekeningnummer 4108074

rijden hier vandaan is. Onze auto zal

ovv Frank en Sandra

heen en weer rijden voor de

nieuwsbrief: Sander en Gwendolyn de Boer 036-5217555

bevoorrading en bemoediging.

gebed: Ursula van Schie 036-5335963

W i n t er s e g r o et j es v an F r an k , San d r a en J ud ah O b d am !

