Baja missie nieuwsbrief van April 2016.
Het is inderdaad de hoogste tijd om jullie een overzicht te geven van wat er gaande is in het werk voor de
gehandicapte volwassenen via de werkplaats en ook de school voor de gehandicapte kinderen.
Maar allereerst bieden we onze verontschuldiging aan aan diegenen die ons gesteund hebben maar geen
woord van ons hebben gehoord sinds we in Nederland waren in 2014. We zijn dankbaar dat we het twee
weken geleden aan de weet kwamen en het probleem, dat in de computer zat, is opgelost. Hartelijk dank
Gerrie en Wijna om dit aan ons door te geven.
We hadden een moeilijk begin in januari door het overlijden van Mary’s broer Ton. We zijn dankbaar dat Mary
nog enige tijd met hem kon doorbrengen en ook de laatste gang met de familie kon maken. We zijn zo
dankbaar dat onze schoonzuster deze reizen heeft mogelijk gemaakt. Een zegen van grote waarde!
Zoals iedereen wel weet zit het leven vol veranderingen en ook dat hebben we ervaren in de Learning Center.
Maya Durkin, het Mexikaanse hoofd in het programma, gaf haar positie op doordat zij en haar man gevraagd
waren om de geestelijke leiding op zich te nemen voor de totale missie.
Met pijn hebben we deze beslissing moeten aanvaarden maar gelukkig weten we dat haar hart en ook het
hart van haar man in de Learning Center is. Ze blijven helpen waar dat ook maar nodig is.

We zijn dankbaar dat de lege plaats snel weer gevuld werd door Esther Torris. Ze heeft een geweldig hart voor
de gehandicapten en gedurende the laatste maanden heeft ze bewezen dat deze functie een plaats is waar ze
Gods gaven kan gebruiken. Een ware zegen voor het programma.
Met grote dankbaarheid voor Gods voorzieningen kunnen we jullie laten weten dat we in het najaar een start
willen maken met het bouwen van een Education Centre dat gebruikt gaat worden als een uitbreiding van de
Learning Center en ons de gelegenheid geeft om individueel onderwijs te geven aan hen die het nodig hebben
en dit gebouw wordt ook gebruikt door de kinderen van het weeshuis die voortgezet onderwijs volgen. Die
studenten hebben de beschikbaarheid nodig van computers om huiswerk te maken. De school waar onze
dochter werkt in Canada heeft voor dat project een jaar lang gewerkt en gespaart en dat is een geweldig
sukses geworden.

We staan verwonderd van de steun die we mochten ontvangen om deze uitbreiding van het programma
mogelijk te maken.
Afgelopen vrijdag was de dag dat al de spaarpotten van de studenten werden omgekeerd en ook alle gaven
van de ouders and opa’s en oma’s werden ontvangen en het resultaat heeft iedereen verbaasd. God heeft
vele harten geraakt en nu is het onze taak om het allerbeste te bouwen voor hen die, wat de wereld betreft,
de minsten zijn. Daarvoor hebben we Gods wijsheid en jullie gebeden nodig.
Als een enorme bonus heeft de school ook veel materiaal en een groep onderwijzers gestuurd die
gespecializeerd zijn in het aangepaste onderwijs om onze leiders de beste begeleiding te geven die maar
mogelijk is.

Drie studenten, Brenda, Cristian en Alexis hebben de afgelopen week hun eind-diploma behaald en gedurende
de jaarlijkse ouderdag werden ze in het zonnetje gezet. We zo dankbaar dat deze drie studenten dit hoogte
punt konden bereiken.
De werkplaats is een andere locatie waar de gehandicapten geholpen worden met rolstoelen, looprekken,
krukken en gespecializeerde artikelen. De noden zijn nog steeds aanwezig en we zijn zo dankbaar voor de
steun die we mogen ontvangen van “JONI AND FRIENDS rolstoel programma” in de VS. Ook zij zijn een zegen
voor ons die alle verwachtingen te boven gaat.
Door hun hulp kunnen we elke rolstoel afleveren met het gebed dat het een zegen zal zijn voor lichaam en ziel
voor de persoon die het gebruikt.
Wat een dankbaarheid we soms mogen zien in de persoon die de stoel ontvangt.

Ook aan de andere kant van de werkplaats, waar degenen geholpen worden die door de ene of andere reden
hun been verloren, is er altijd werk. Degenen die een nieuw been NOOIT zouden kunnen betalen kunnen hier
komen en door de donaties en praktish onderwijs zijn wij in staat om hen gratis te helpen en een nieuw
“leven” te geven.
In dezember kwam er een man in de werkplaats die om een kruk vroeg voor extra steun voor het lopen. Toen
Sergio een kijkje nam wat er aan de hand was zag hij dat deze persoon een HOUTEN been had die hij al voor
40 jaar! had gebruikt.
Kun je je de vrijheid voorstellen dat die man nu heeft met een light-gewicht, hoge kwaliteit kunstbeen met een
echte schoen die hetelfde is als zijn andere schoen?
Levens zijn verandert, relaties worden gebouwd en Gods liefde voor de mensheid wordt getoond. Wat een
zegen voor ons om een deel van die zegeningen te zijn.
Een ander fantastish moment was om mobiliteit mogelijk te maken voor Diego, een zeven jarige jongen in ons
programma. Hij is doof, heeft geen kracht in zijn armen en handen, kan zijn benen niet buigen en toch..........hij
wil een normaal leven leiden waarbij ook het spelen met anderen behoord en het rijden van een fiets. De fiets
werd niets, er waren teveel obstakels. Lange tijd van denken en rommelen gaf geen oplossing totdat er een
heel kleine electrische scooter werd bezorgd als een donatie. Het was een geweldige zegen om deze scooter
om te bouwen zodat hij nu met zijn vrienden mee kan doen. Het sturen doet hij met zijn rug om naar links en
rechts te leunen en voor-en achteruit doet hij met zijn hoofd.
Kun je je voorstellen wat een beloning het was toen hij naar me toe kwam en mij duidelijk maakte dat hij wat
tegen mij wou zeggen. Het heel gebroken “ Gracias Papa Cate” was de grootste beloning die hij mij kon geven.
Zijn onderwijzeres had uren geoefend om hem dit te laten zeggen.
Ja, volgens de regels van de leeftijd zijn we al lang met pensioen, maar we zijn zo dankbaar dat God ons nog
steeds gebruiken wil en ons de gelegenheid geeft om dit werk te kunnen doen. Het houdt ons “jong” en aktief.
Voor een ieder van jullie die deze brief leest en van een “vol leven” wil genieten, kijk om je heen en help
diegenen die hulp nodig hebben. Er zijn genoeg gelegenheden en je beloning is werkelijk “out of this world”.
Hartelijk dank voor jullie belangstelling in ons leven en werk, jullie liefde, gebeden, bemoedigingen en gaven.
Wees gezegend om een zegen te zijn.
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