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over vakantie, Ámido en een baby-boom in Malimusi
en dat alles in een nieuwe jasje, ook onze website!

Kennen jullie Ámido nog, onze
dagwerker en grote vriend van
J u da h ? H i j i s c h r i s te n ge w o r de n ! ! !

vonden het tijd voor een nieuw jasje,

Meponda

Een nieuw jaar, een nieuwe stijl;
welkom in 2012! Wij hopen dat
jouw jaar net zo goed is begonnen
als ons jaar. Wij zitten midden in het

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

dus hebben we deze nieuwsbrief èn

gehad. Judah is nu volledig

regenseizoen; de natuur heeft een
nieuw groen jasje gekregen en alles
groeit en bloeit om ons heen. Ook wij

onze website compleet vernieuwd,
hier een voorproefje:

Sinds we hem kennen geloven we al
dat hij op een dag zijn moslim leven
in zou ruilen en voor Jezus zou gaan
leven en dat is nu dus gebeurd!
Terwijl wij op vakantie waren hebben

watervrees vrij en als je hem niet in
de gaten houdt dan duikelt hij zo

December was onze
"zomervakantie- maand" en we
hebben heerlijk genoten van de
rust. Daar waren we eerlijk
gezegd ook hard aan toe. Maar
ja... wat ga je hier doen in de
vakantie? Een weekje Centerparcs
gaat niet en ook bestaan er in de
wijde omtrek geen campings. Dus
hebben we eerst uitgekiend
boodschappen gedaan en zijn toen
naar het dorpje Meponda, aan het
meer van Malawi gegaan. Er is daar
werkelijk waar niks te koop. Wel is er
een schitterende natuur, zand en een
heel groot meer. We hebben 10 dagen
genoten van de rust en 's avonds bij

onze twee collega's die op ons huis
pasten veel tijd met hem
doorgebracht en diepe gesprekken

kopje onder.

met hem gehad. Ámido heeft goed

Na een weekje thuis zei Sandra:
" I k w i l e i n de l i j k e e n s e e n n o r m a l e
winkel zien en in een huis zijn met
elektriciteit waar ik een normale
douche kan nemen!". Dus zijn we

werkt en heeft veel 'gespiekt' bij de

nog een week naar Blantyre, Malawi
gegaan. Judah vond het heerlijk om
op het grote grasveld voor het huis te
spelen met de lokale kinderen. Ook is
hij voor het eerst in zijn leven in de
ballenbak geweest en heeft mij met
zijn mama een ijsje gegeten en... aan
het einde van de dag konden we hem
gewoon (zonder eerst water op te

zijn ogen open terwijl hij voor ons
Discipelschaps Training School (DTS)
en vrienden gemaakt met de
toenmalige studenten. Nu zegt hij dat
hij er klaar voor is om Jezus de rest
van zijn leven te volgen. Komende uit
een strikte moslim omgeving is dit
een moedige keuze. Hij zou heel
graag dit jaar samen met zijn vrouw
een DTS gaan doen en wij willen hem
helpen met de sponsoring hiervan.
Wij zijn heel blij dat Ámido dit jaar zo
goed is begonnen en zien uit naar hoe
hij mag groeien in zijn nieuwe geloof.

warmen enz.) een warm bad geven;
stel je voor! We hebben het jaar
afgesloten in ons eigen huis, met veel
oliebollen die we samen met onze
Mozambikaanse vrienden allemaal
opgegeten hebben. Het was een
maand van bijkomen en we kunnen er
weer tegenaan!

het kampvuur goede gesprekken

www.franksandra.nl
ook in nieuwe stijl!

Ámido

Fran k

bu i l di n g pe o pl e , br i n gi n g L I F E
fijn als Sandra hen controleerde en

verre van af. De aannemer heeft van

naar het baby-hartje luisterde. In het

ons geld een auto voor zichzelf

gezondheidscentrum leggen de

gekocht i.p.v. cement voor de vloer.

verloskundigen nooit wat uit en

weekend apart genomen om God te

Uiteindelijk hebben we hem voor de

luisteren ze nog met een houten

aanbidden en samen met Hem nieuwe

rechter gedaagd maar we hebben al

toeter naar het hartje; de zwangere

plannen te maken.

maanden geen rechter in de hele

kan het dus nooit zelf horen. 2 van de

provincie. We wachten al meer dan

dames hebben we van- of naar het

een jaar dus nu maken we het lokaal

ziekenhuis gebracht voor de bevalling

zelf maar af. We hebben al staan

en Sandra geeft de moeders altijd een

verven en schuren met het hele team.

stapeltje katoenen luiers als

Dat zijn goede teambuildingsdagen!

kraamcadeau als zij ze opzoekt in hun

Dit jaar hopen we ook een borehole te

hutjes. Ook Linda, de moeder van

slaan, zodat water nooit meer een

Alzira is bevallen van een zoon (van

probleem zal zijn en we blijven hopen

2200 gram!). Het is goed om het

Het ene deel van ons team werkt in

dat we eindelijk aangesloten zullen

leven te vieren dat God geeft.

het afgelegen dorpje Itepela en runt

worden op het elektriciteitsnet. Dat

daar een laboratorium, is een kerk

zal zowel voor het centrum als ook

gestart en sport met de jongeren.

voor ons eigen huishouden een wereld

God is de levens van velen aan het

van verschil uitmaken.

veranderen; door het laboratorium

blije Linda!

in gebruik genomen, maar is nog

o n s te a m !

O o k bi n n e n J e u gd m e t e e n
Opdracht (JmeO) zijn we weer
m e t f r is s e m o e d a a n h e t n ie u we
jaar begonnen. We hebben een

gedaald. Waar Itepela eerst 100%

D e J m e O - ba s i s s c h o o l i s a a n h e t
7 e s c h o o l j a a r be go n n e n e n h e e f t
ruim 140 leerlingen. Training van

moslim was, durven mensen nu de

Mozambikaanse leraren is in volle

dappere keus te maken om Jezus te

gang. Binnenkort beginnen we met de

volgen. De jonge kerk die gestart is

bouw van weer een nieuw klaslokaal

schrijft zijn eigen liederen in de

en daar zal ik (Frank) de

stammentaal: Ciyawo.

bouwopzichter van zijn. Voor dit

Het andere deel van het team, waar

bouwproject hebben we gelukkig een

wij deel van uitmaken woont in

gulle sponsor dus dat scheelt

CP 114 Lichinga 90100

Lichinga. Wij getuigen van Gods

kopzorgen (tenzij ik er natuurlijk een

Niassa, Mozambique

liefde in de dorpjes en woonwijken om

nieuwe auto van koop.....).

info@franksandra.nl

wordt malaria vroegtijdig ontdekt en
daardoor is het steftecijfer flink

C o l o fo n
Frank en Sandra Obdam
Jovens com uma Missão

mobiel: 00258-846190939

ons heen. Mensen die meer willen

vast: 00258-26940044

ook andere trainingen aan gaan

D e a f ge l o pe n m a a n d h e bbe n w e
een heel aantal baby's welkom
m o ge n h e te n i n o n s do r pj e ,
Malimusi. Rosa, de dame die ons

bieden. Wij wonen op een steenworp

helpt met de was is bevallen en nog

n i e u w s br i e f :

afstand van het trainingscentrum en

twee dames uit het dorp. 3 gezonde

Gwendolyn de Boer 036-5217555

helpen dit centrum beter leefbaar te

jongetjes zijn geboren! Tijdens hun

ge be d:

maken. Het grote leslokaal hebben we

zwangerschap vonden de vrouwen het

Ursula van Schie 036-5335963

weten zijn welkom op het
trainingscentrum om een DTS te
volgen en in de toekomst zullen we

" Ng u s a n g a l a l a ! "

gi f te n :
tnv Rafael Almere Zending
rekeningnummer 4108074
ovv Frank en Sandra

- be te k e n t " i k be n bl i j " i n h e t C i y a w o

jawel... langzaamaan starten we met het leren van deze stammentaal!!

