
over Nederlandse geneugten, een filmploeg op bezoek, 
ons auto-spaarproject, de MCFC en natuurlijk Judah!

Hallo.... vanuit Nederland! 
Wij zijn eind april gekomen 
en genieten ontzettend van 
ons verlof.  De lange 
zomeravonden met familie en 
vrienden zijn supergezellig en we 
hebben sinds jaren weer eens 
Koninginnedag gevierd. Ook is het 
heerlijk de hele dag je eigen taal te 
spreken, niet nageroepen te worden 
omdat je blank bent, om elf uur 's 
avonds een Mc Flurry te halen, op 
geweldig mooie autowegen te rijden, 
niet wakker gebeld te worden om 
05.30, af te spreken met iemand en 
dat die persoon er dan ook is op de 
afgesproken tijd, te genieten van de 
worship in je eigen kerk en ga zo nog 
maar even door. 

Judah geniet ook van nieuwe 
vriendjes en doet het erg goed ook al 
valt hij iedere keer in een andere 
kamer in slaap. Hij geniet van de 
Nederlandse dingen zoals lekkere vla 
eten als toetje en Elmo-filmpjes 
kijken op You-tube. Het is een 
mannetje dat vol zelfvertrouwen 
rondstapt in deze wereld. Wij blijven 
nog tot 18 juli, maar toch vliegt de 
tijd alweer veel te snel.

Vlak voordat wij naar 
Nederland kwamen was er 
een drie weken durende 
cursus op ons trainings-
centrum in Lichinga: de 
MCFC  oftewel de Missionary Care 
Foundations Course. 

Sandra organiseerde de 
boodschappen en keukenploeg en ik 
deed mee als staf- student in het 
onderwijsteam. Het was een 
geweldige en intensieve cursus met 
mensen vanuit Kenia, Zambia, Zuid 
Afrika, Amerika, Angola, Kongo, 
Zimbabwe en Mozambique. Het doel 
was te leren beter en preventief te 
zorgen voor  zendingswerkers op het 
veld. Door de grote nood, primitieve 
omstandigheden en de taal- en 
cultuurbarrières zien we een te hoge 
uitval van zendelingen wereldwijd. 
Door betere begeleiding kunnen we 
daar gelukkig veel aan doen. Wij zijn 
zelf ook als echtpaar opnieuw bepaald 
bij de werkrisico's van ons vak en 
zullen meer tijd voor ons als gezin 
inplannen.
En toen kregen we ineens 
de vraag of we contact op 
wilden nemen met de EO. 

Zij wilden een programma maken 
over Nederlanders in het buitenland 
en daarbij inzoomen op Sandra als 
verloskundige. En jawel, twee weken 
later stond er een filmploeg van vier 
man sterk voor de deur. Je snapt wel 
dat het spannend was in huize Obdam.
Zij hebben gefilmd in ons huis en veel 
interviews met Sandra gehad. De EO 
is samen met haar op pad gegaan in 
ons dorpje, bij de ouderen in Mitava 
en naar de markt. En dan, op het 
allerlaatste moment, stond Sandra 
ineens oog in oog met haar zusje! 
Helemaal uit Nederland hadden ze 
Magda meegenomen voor een 
verrassingsontmoeting met Sandra. 
Dat is nog eens heerlijke emo-TV! Een 
geweldige verrassing en we mochten 
nog tien dagen lang genieten van 
Magda bij ons thuis in Mozambique. 
In september wordt het uitgezonden 
bij "Onverwacht Bezoek". Zo gauw wij 
de exacte datum weten zullen we dat 
vermelden op onze website. 

Frank
Sandra

Judah
Obdam
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Agenda: 
7 juli- open middag Andijk: 13:00 
- 17:00 met rommelmarkt, 
presentaties, koffie/ thee/ fris en 
veel gezelligheid op Middenweg 77
8 juli- presentatie Geref. kerk 
Andijk (na de dienst), Middenweg 4
15 juli- uitzenddienst in Rafael 
Almere, 's Hertogenboschplein 2
18 juli- 21:00 uur start terugreis 
naar Mozambique

Welkom!



Qua kosten kom je dan aan zo'n 
17.500 euro voor een goede 
tweedehands (idioot hoog bedrag 
voor NL maar helaas een normaal 
bedrag voor Mozambique). 
En nu zijn we dus 
onderweg met het grote 
fondswerf-project: AUTO. 
Wij hebben een geldmeter op onze 
website gezet met als eindstand 
17.500 euro en het goede nieuws is 
dat we nu al 2/3 van dit bedrag 
binnen hebben!!! (kijk op 
www.franksandra.nl voor de exacte 
tussenstand). Wij hebben dus nog 
een kleine 6.000,- nodig. 

Verschillende kerken en velen van 
jullie hebben ruimhartig gegeven 
waarvoor wij ontzettend dankbaar 
zijn. Hierbij de oproep aan allen om 
ons te helpen het eindbedrag te 
halen: 'vele kleintjes maken 1 grote'.

Uit ons dagboek (maart) 
"Hoera, eindelijk hebben we het stuk 
grond waarop wij wonen (bijna 1 ha!) 
officieel op onze naam staan!!! 
Mozambique is 1 van de meest 
bureaucratische landen ter wereld, 
dus dat wij dit voor elkaar hebben 
gekregen, vinden wij een hele 
prestatie. Ondertussen hebben wij 20 
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Terwijl Sandra met de 
filmcrew bezig was, ging ik 
boodschappen doen. Ik 
kwam helaas niet ver....  onze 
auto had net de week daarvoor een 
grote beurt gehad, maar toch ging de 
motor aan puin. En daar sta je dan. 
Hoe ga ik nu mijn boodschappen 
doen, hoe mijn werk doen, wat als er 
nu bevallende vrouwen naar het 
ziekenhuis moeten, wie gaat er nu 
rijden voor het team? Die week kon ik 
gelukkig een oude auto lenen van 
vrienden maar we wisten dat we in 
Nederland direct fondsen zouden 
willen werven voor een andere auto. 
Aangezien Mozambique zelf geen 
auto- industrie heeft, moeten auto's 
geïmporteerd worden en de import 
kosten lopen vaak op tot 100%. Dat 
betekent dus dat een auto een fortuin 
kost. Wat wij nodig hebben is in ieder 
geval een auto met vierwiel-
aandrijving, want anders komen we 
niet eens thuis in het regenseizoen. 
Handgeschakeld want een automaat 
kun je niet aanduwen of slepen en dat 
komt nog wel eens voor hier. Een 
diesel om de brandstofkosten zo laag 
mogelijk te houden. En voor de rest 
ruimte genoeg voor ons allemaal, 
liefst ook voor een paar collega's en 
een flinke achterbak.

papaja bomen geplant en wortels, 
aubergine, sla, paprika en prei in de 
tuin staan-  lekker vers van eigen 
bodem. We zien de eerst mini-
banaantjes aan onze bananenboom 
verschijnen. Die zijn meer dan 
welkom, want als het aan Judah ligt 
eet hij wel 6 bananen per dag. Wij 
leggen de absolute limiet toch echt bij 
3 bananen!"

      lliieeffss  vvaann  FFrraannkk,,  SSaannddrraa  
      eenn  JJuuddaahh  OObbddaamm

"Mozambique: we will be back".... 18 juli 2012
ontzettend zin om terug te gaan, maar we zullen jullie wel missen

tussenstand op 1 juli 2012

het type auto 
waar we op doelen




