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

over een container, water op je hoofd dragen,
gezondheidszorg in de praktijk en kerst in Afrika.

Ingebouwd door dozen,
kasten en gereedschap,
groeten wij jullie! De
container is aangekomen en

Medische en laboratorium spullen

de achterbuurman van het

laboratorium staat. Ons huis is nog

een baan te hebben. Nu kan hij zijn

Wat een zegen; we kunnen nu ons

het werk die plafonds maakt in de

wij genieten van het uitpakken ervan.
eigen huis beter organiseren én we
kunnen heel veel weggeven! We

hebben al een IKEAsleuteldag gehad
waarop we kasten in elkaar gingen

zetten. Ook zijn wij nu de gelukkige

gaan naar Itepela, waar het

wel een heerlijke chaos want we

hebben ook nog een timmerman aan
badkamer en de voorraadkast. De

spullen uit die ruimten staan dus ook
allemaal ergens opgestapeld in huis.

Maar alles voor het goede doel, haha!

verkrijgen om hem te ontslaan dus hij
blijft ook nog even rondhangen.

Philipi is de jongste zoon
van Tomé en net zo oud als Judah.
Judah is flink van hem onder de

grote zus) water uit de put en loopt

daar worden wij echt heel erg blij van

vervolgens met een pannetje water op

hier in Lichinga. Speelgoed, papier,

zijn hoofd naar huis. Judah keek dit

stiften enz. geven we aan de school.

eens goed aan....

Er is ook een kleine school in Itepela
begonnen, dus daar gaat ook een
naar de kinderen in het dorp; die

Ontzettend bedankt voor allen

aan speelgoed; daar gaat nu

hebben! Dit is weer een supergeslaagd

verandering in komen!

We kunnen het niet over onze hart

zijn hoofd dragen! Hij haalt (met zijn

emmertje pindasaus! Ik bedoel maar,

hebben werkelijk waar helemaal niks

gezin met 6 kinderen onderhouden.

indruk, want Philipi kan al water op

bezitters van vier pakken koffie en een

lading naartoe. Dan wat speelgoed

trainingscentrum en is heel dankbaar

die meegegeven en meegeholpen

project, jullie zouden eigenlijk zelf al

die dankbare gezichten moeten zien!!!

Ámido wilde na zijn
timmermansschool in
Itepela meer praktijk
ervaring opdoen dus hebben we
hem aan de timmerman gekoppeld.
Na de plafonds gaan ze nog 2

Gereedschap gaat o.a. naar
de timmermanschool die

volgend jaar weer van start zal gaan.
Bedden en beddengoed naar het

trainingscentrum; zo kunnen we nog
meer studenten verwelkomen.

inbouwkasten maken en daarna

Thuisgekomen vulde ook Judah zijn

voldoende klussen. Er is hier altijd

zijn hoofd. Trots dat hij was dat hij het

hebben we op het centrum ook nog
meer dan genoeg werk voor een

goede timmerman! In de tijd dat

Ámido in Itepela was, hebben we een

andere tuinman aangenomen; Tomé is

emmertje met water en zette dat op

ook kon! Ik vind het ook knap, van de
Afrikaanse kindjes dan: steeds een

beetje meer totdat ze wel 40(!) liter
op hun hoofd wegdragen!

www.franksandra.nl
met nog meer foto's!

building people, bringing LIFE

We gaan een weekendje
naar het meer, naar
Meponda! Het is daar
prachtig en we genieten van
zon, zee en zand. Lokale
vrienden uit het dorp komen ons

opzoeken en brengen mango's mee,
vers van de boom geplukt.

Kijk, dit vind ik nou leuk: mensen 1

verhaal kun je op onze website lezen.

meer doen dan ik in mijn eentje!

familie auto te rijden. Elke keer als

op1 caochen. Deze vrouw kan veel

Kerst hebben we met onze
collega's op het trainings
centrum gevierd met een

barbeque. Frank heeft geholpen met
boodschappen doen: veel vlees, wat
ze gingen marineren met citroen en

veeeeel knoflook. Ook wilden ze nog
flesjes frisdrank kopen (want ja, dat
doe je speciaal met kerst: flesjes

frisdrank drinken, dat weet iedereen!).
Maar de rij bij die winkel was extreem
lang. Rond een uur of 10 zag Frank

iemand die net 2 kratjes frisdrank had
weten te bemachtigen. Die man had

vanaf 4:30 u in de rij gestaan!!! Dus
die winkel toch maar even
Filomena, de moeder van één van

onze voormalige DTS studenten, heeft
een speciaal plekje in mijn hart. Toen
haar dochter vorig jaar aan het

herstellen was van een keizersnede

Nu is het een voorrecht om zo'n mooie
Judah het raam van de auto open wil
hebben terwijl we rijden, vraagt hij:
"mama, wind aan?". Wat zijn wij de
afgelopen tijd enorm gezegend met
een auto, container en met zoveel

lieve mensen zoals jullie om ons heen

die voor ons bidden, aan ons geven en
ons bemoedigen. Vooral zijn we onder
de indruk van jullie trouw. Wij wonen

hier alweer 4 jaar en jullie helpen ons
te doen wat we doen. Heel veel dank
hiervoor, ook namens de vele

Mozambikanen die wij mogen helpen.

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

overgeslagen... en kerst was

evengoed geslaagd, met frisdrank uit
grote flessen! Tweede kerstdag, daar
doen ze hier niet aan. Dus wij gaan
weer lekker verder klussen.

(waarbij haar kindje overleed) heeft

zij zich bewezen als een ware (zij het

Colofon

ongetrainde) verpleegkundige. Ik heb

Frank en Sandra Obdam

zorg te gaan dragen voor andere

CP 114 Lichinga 90100

Jovens com uma Missão

toen besloten haar te stimuleren ook

Niassa, Mozambique

dorpsgenoten. Ik leg Filomena uit wat

info@franksandra.nl

zij kan betekenen voor kinderen met
diarree, hoe ze dysenterie kan

een goede en zeer gemotiveerde

Maar, vraag je je vast af...
jullie zouden toch een auto
gaan kopen??? Ja, die is

meer gaan probeer ik wat eenvoudige

prachtige rode Toyota Prado

diagnosticeren, wat te doen bij koorts
en hoe wonden te verzorgen. Ze is

leerling en elke keer als we naar het
medicijnen mee te nemen en praten

we over de gezondheidsproblemen die
zij tegenkomt.

inderdaad gekocht!!! Het is een

geworden. De aanschaf ging niet

zonder vlek of rimpel; we waren 7

weken van huis weg... het uitgebreide
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Een gezegend 2013 met gezondheid en vrede in je
hart; dat je dromen werkelijkheid zullen worden!

