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Mo z a m b i q u e Ma i l

over verlof in NL, DTS 2015 met 'wereldbeeld', aanbouw,
nieuwbouw en Judah gaat naar 'mamaschool'!

Wat een heerlijk verlof

Wij willen iedereen van harte

hebben we in Nederland gehad. We

bedanken voor alle hulp en

hebben velen van jullie mogen

gezelligheid tijdens ons verlof.

ontmoeten. Het was goed om in ons

We hebben gewoond, auto gereden,

eigen Nederlandse cultuurtje rond te

overal en nergens gegeten, oppas

wandelen. Boodschappen doen bij de

voor Judah gehad en héél véél spullen

Deka en de Lidl, genieten en verbaast

en hulp voor de containers gekregen

staan over wat er allemaal in de

(die ondertussen al ergens op zee

winkels te krijgen is en praten in je

ronddrijven, op weg naar ons toe).

moers taal. Onze agenda was lekker

Dank!!

vol en we zijn blij met alle contacten

Ik (Frank) heb de allereerste week

in de kerken in Andijk en omstreken,

onderwezen over'wereldbeeld':

Castricum, Vlaardingen en Almere die

door welke bril kijk je naar de wereld?

we hebben mogen aanhalen of ook

Geloof je in God de Schepper of geloof

nieuw mochten beginnen.

je in toeval? Zijn man en vrouw
gelijkwaardig geschapen of geldt het

Judah is het een
bijzondere periode geweest;
Ook voor

recht van de sterkste? Is een uil: A
gewoon een dier, B een schepsel van

met zijn 4 jaar blijven de
herinneringen goed hangen; nu heeft

In Mozambique heeft de tijd ook niet

hij alle familie gezien om nooit meer

stil gestaan. Terwijl wij gezellig bij

te vergeten. Hij heeft voor het eerst in

jullie aan de koffie met speculaas

zijn leven gelogeerd en mogen

zaten, werden hier de eerste

genieten van winterse taferelen. Voor

voorbereidingen getroffen voor de

sneeuwpop gemaakt. Maar de topper

Discipelschap Trainings
School (DTS) 2015; het hart

was de dag sleeën in Oostenrijk:

van Jeugd met een Opdracht (JmeO).

heuvel op en heuvel af zonder eind!

Onze teamleiders Dinis en Balbina

het eerst sneeuwballen gegooit en een

leiden de DTS die vorige week van
start is gegaan. Ze hebben een mooi
team van 10 mensen als staf en er
zijn 17 studenten: 8 echtparen en een
vrijgezelle jonge dame. Wij zijn dit
jaar betrokken aan de zijlijn; helpen
met boodschappen doen, financiën en
medische zorg (2 studenten zijn

God, of C een toverdokter die ziekte
over je gezin komt brengen? (bijna
alle Afrikanen geloven namelijk dat
laatste). Komt kiespijn door slecht
poetsen of door een demoon? Het
antwoord bepaald wat je gaat doen.
Alles wat we doen komt voort uit wat
we geloven. Dat is waarom de bijbel
zegt dat de waarheid je vrij maakt. Als
je waarheid gelooft laat je auto
matisch een hele boel onzin dingen
achter je en ga je ook waarheid leven!
Het was een geweldige week met een
leergierige groep studenten.
Al met al zullen we allebei weer heel
wat uren spenderen aan dit geweldige
programma.

zwanger). En natuurlijk les geven.

meer verhalen op:

www.franksandra.nl

building people, bringing LIFE
Dit jaar staat in het teken
van bouwen. Samen met de
NLse organisatie SODA en werkers
van een bouwcombinatie gaan we bij
onze collega's in Itepela een nieuwe
gezondheidspost bouwen. De
bouwmaterialen voor fase 1 zijn
onderweg in de container (waar ook
de spullen inzitten die jullie gedoneerd
hebben!!). In augustus komt er een
groep NLse bouwvakkers naar Itepela
om het gebouw letterlijk uit de grond
te stampen. Wij zullen die maand in
Itepela zijn om te helpen met
praktische zaken en vertaling. Er
komen ook 3 boorgaten (voor water)

Ook ons eigen huis staat op de lijst
van bouwprojecten. Nu Judah met
school is gestart willen we een

klaslokaal voor hem maken voor
het thuisonderwijs: een plek waar alle
boeken netjes in de kast kunnen
staan, waar gewerkt kan worden en
waar de werkjes aan de muur
bewonderd kunnen worden. Ook willen
we een

gastenkamer bouwen

want we hebben gemiddeld zo'n 4 tot

lettertjes en cijfertjes te
leren, maar dat doet hij niet voordat
hij lekker bij haar op de bed/bank
kruipt om veel boekjes voorgelezen te
krijgen. Daarnaast gaat hij 4
ochtenden in de week naar zijn

kleuterschool (een klasje van 7
kinderen) waar hij zijn tijd spendeert
met leuke knutselwerkjes en lekker
veel spelen met zijn Lichinga vriendjes
en vriendinnetjes.

6 maanden gasten in huis. Best fijn als
die een goed plekje hebben en Judah
niet meer naar onze slaapkamer hoeft
te verhuizen.

in Itepela: voor de nieuwe gezond
heidspost, voor het JmeO centrum en
nog één in het dorp zelf.
In overleg met ons bestuur hebben wij

De resultaten liegen er niet om; onze

besloten om ook onze waterproblemen

kleine aap begint zijn eerste woordjes

uit de weg te ruimen. Aan het einde

te lezen en te schrijven  en wij zijn

van het droge seizoen hoeven we

uiteraard apetrots.

elkaar dan niet meer interessante
vragen te stellen als: 'ga jij douchen,
of ik, of zullen we de wasmachine
laten draaien?'. Wij verwachten dat ze
zeer binnenkort al komen boren. Wij
kunnen dit bekostigen omdat velen gul
hebben gegeven tijdens ons verlof
dmv giften en collectes  super!

Aan de voorkant van ons huis hebben
we een éénkamer

L i e fs v a n F r a n k , S a n d r a
en J ud ah O b d am !

kliniek gepland

waar Sandra alle zwangere dames,
pasgeboren baby's en andere mensen
kan onderzoeken die alweer

Colofon
Frank, Sandra en Judah Obdam
Jovens com uma Missão

regelmatig aan de deur komen. Nu

CP 114 Lichinga 90100

onderzoekt zij hen op Judah's

Niassa, Mozambique

slaapkamer en dat is uiteraard niet

info@franksandra.nl

ideaal. We zijn al gestart met het

Frank: 00258865232532

graven van de fundamenten. Via onze
website zullen we jullie op de hoogte
houden van alle bouwactiviteiten.

Sandra: 00258864877102
giften: tnv Rafael Almere Zending
NL05 INGB 0004 1080 74
ovv project Mozambique
nieuwsbrief:

Onze klein man heeft tegenwoordig

tfc@franksandra.nl

ook al een heel programma waar hij

gebedsbrief:

zijn tijd in investeert. Dagelijks schuift

gebed@franksandra.nl

hij bij mama aan tafel om

" W a t d e He r e v a n u v r a a g t : n i e t s a n d e r s d a n r e c h t t e d o e n , g e t r o u w h e i d l i e f
te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God." Micha 6:8
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