
 

NICKY EN ABDULAI 

update maanden september en oktober 2016 

 

  

 

Lieve vrienden en familie, 

  

Hartelijke groet vanuit Kaapstad waar het weer een stuk zonniger wordt en wij het weer tijd 

vonden om een update te schrijven voor jullie. We hopen dat het jullie in goede gezondheid 

treft, wij maken het erg goed evenals de baby! In deze update willen we jullie vertellen over 

wat er gaande is in onze verschillende organisaties, projecten en werkzaamheden. We zullen 

het opsplitsen in 3 onderdelen: Nicky, Abdulai en samen, ja we hebben een aantal dingen 

samen ondernomen! 

   

 

NICKY 
Nicky heeft geholpen met het organiseren van een gebedsbijeenkomst van S-Cape op 7 

oktober, FIERCE (fel) genoemd, waar verschillende onderdelen rondom human trafficking 

(moderne slavernij) werden aangekaart. Het was een succes! Op 19 oktober is ze met haar 

team naar een Media Campagne Tegen (Against) Human Trafficking geweest hier in 

Kaapstad en dat gaf hen veel nieuwe ideeën en aanmoedigingen over hoe je nazorg kunt 

organiseren en verlenen aan overlevenden van human trafficking. Dit was een goede input 

nu Nicky bezig is het complete medische/gezondheidszorg protocol voor S-Cape up to date 



te maken en wat een verpleegkundige zou kunnen bieden aan de organisatie. 

  

Ze heeft ook een vijf daagse Dignity Campaign facilitators training mogen doen 

(georganiseerd door de gelijknamige organisatie*) waar zij en andere dames meer konden 

leren over verschillende onderwerpen rondom Identiteit, Behoren en Bedoeling voor iedere 

vrouw/meisje. Aan het einde van de week werden er certificaten uitgereikt. Deze training 

helpt Nicky op dit moment bij het organiseren en houden van een drie dagen lange dignity 

(waardigheid) programma voor de bewoners van het S-Cape huis, dit doet ze samen met 

twee collega’s. Het programma bevat onderwerpen zoals relaties, seks, menstruatie en het 

maken van gezonde keuzes. We hopen dat we alle bewoonsters aan het einde van het 

programma een gratis persoonlijk hygiëne product (voor tijdens de menstruatie) kunnen 

overhandigen welke langdurig kan worden gebruikt (tot wel 5 jaar), dit zal hen helpen 

onbezorgd naar school of het werk te kunnen gaan zonder dat het geld kost. Als je 

geïnteresseerd bent om ons hierin financieel te helpen, 1 product (een cup of wasbaar 

maandverband + ondergoed) kost 15 EUR.  Je kan Nicky hierover een e-mail sturen zie de 

contact gegevens onderaan de nieuwsbrief. 

  

Naast werken met S-Cape heeft Nicky één op één gesprekken met twee studenten van de 

JmeO Discipelschap Training School ook wel DTS genoemd. Dit betekend dat ze hen elke 

donderdag ontmoet om te praten over hoe het met hen gaat, persoonlijk en met de 

onderwerpen waarover ze les krijgen in de school. Een verwerkingsproces waarbij ze hen 

kan ondersteunen. 

   

  

 

ABDULAI 

Na bijna 3 maanden gewerkt te 

hebben met de kinderen in de 

gemeenschap is Abdulai eindelijk 



begonnen met zijn werk voor de 

Children At Risk school. Het begon 

met een drukke voorbereidingstijd 

waarin er veel moest worden 

vergaderd en het team werd 

getraind. Er zijn 14 studenten 

afkomstig uit Brazilië, Nederland, 

USA, Zuid Afrika, El Salvador,  

Papua New Guinea, België en 

Duitsland naar Kaapstad gekomen 

om te school te doen. Momenteel 

zijn ze in hun zesde week van de 

totaal twaalf weken school. 

  

De school dekt voornamelijk 

aspecten die kinderen in risico’s 

brengen. Sinds de school is gestart, 

op 26 september, hebben ze de 

volgende onderwerpen gehad: hoe 

je de doelgroep kunt 

verdedigen/voor hen kan pleiten 

(Advocacy, inclusief human 

trafficking), ontwikkeling van het 

kind, trauma en mishandeling, vier 

het kind (evangelisatie aan kinderen) 

en deze week verslaving. De lessen 

zijn meestal tussen 08.00 en 13.00 

van maandag tot vrijdag. 

  

Op dinsdag middag is er reflectie 

waarbij verschillende sprekers 

worden uitgenodigd om tussen 

15.00-16.30 hun getuigenis te 

vertellen en te praten over het 

onderwerp van de week. Andere 

momenten is er een activiteit om 

samen stille tijd te houden, vorige 

week werd dit gedaan tijdens de 

beklimming van de Muizenberg. ’s 

Avonds is er film avond vanaf 19.30 



 

zo mogelijk gelinkt aan het 

onderwerp van de week. 

  

Op woensdag middag gaan alle 

studenten naar een project in de 

verschillende gemeenschappen 

rondom Muizenberg om praktijk 

ervaring op te doen. Ze zijn in vier 

groepen opgedeeld en Abdulai 

neemt 1 daarvan mee naar Hill View, 

waar hij eerder heeft gewerkt. 

   

 

 

 

  

 

  

 

  



 

SAMEN 

In september hebben we, samen met de andere CAR school medewerkers, een conferentie 

bezocht genaamd BUILD (bouwen) welke georganiseerd werd door de Hillsong kerk in 

Kaapstad. Dit was een geweldige conferentie aangezien er werd gesproken over het 

onderwerp business and missions (missionair werk d.m.v. een bedrijf) wat onderdeel is van 

onze visie. Voor meer informatie zie de blog op de website. 

  

Ook namen we beiden deel aan een EXPO georganiseerd door JmeO Muizenberg waar CAR 

school, S-Cape en andere scholen en projecten de mogelijkheid hadden om meer te vertellen 

over hun werk. 

   

  

 

  



 

(HOE) VERDER… 

We zijn blij jullie te kunnen vertellen dat Abdulai zijn Nederlandse visum heeft gekregen, wat 

betekend dat hij in Nederland kan zijn voor de geboorte van zijn eerste kind! Nicky zal begin 

december naar Nederland reizen en Abdulai volgt later in de zelfde maand. Samen zullen ze 

half maart teruggaan naar Zuid Afrika. In Nederland hoopt Abdulai wat Nederlandse lessen te 

gaan volgen en ondersteuning te bieden aan de Children At Risk seminar georganiseerd 

door JmeO Heidebeek, terwijl Nicky haar zwangerschapsverlof neemt. Mocht je een project 

kennen die is gericht op kinderen en/of vluchtelingen en wat hulp kan gebruiken, neem dan 

contact op met Abdulai zie zijn e-mail hieronder. 

  

En!! Als je in Nederland of Duitsland woont en je wilt dat we een presentatie komen geven 

aan je familie, buurt of kerk laat het ons dan als je blieft weten. Je kan deze nieuwsbrief 

beantwoorden. Wij zijn in de mogelijkheid om te komen in de maanden februari en maart. We 

zouden dat super vinden, het enige is dat er misschien plek moet worden gemaakt voor het 

nieuwste lid van ons gezin. 

  

Bedankt weer voor het lezen, de gebeden en ondersteuning. 

  

Vriendelijke groet, 

Abdulai en Nicky 
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Contact informatie 

 

Contact adres SA: Private Bag X129, Muizenberg 7950, South Africa 
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