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Desperate Housewife??!!
Lieve Vriend, Familielid, Partner.

We zijn blij je deze nieuwsbrief te sturen, ik hoop dat dit je in goede gezondheid
en geluk mag treffen. Want dat willen we toch allemaal? Er zullen altijd
uitdagingen zijn in het leven maar die kunnen overkomen worden door de
aanwezigheid van liefde en vrede. De wisseling naar Sierra Leone was niet
gemakkelijk maar gevuld met Gods liefde en vrede gaat het goed met mij, met
ons. Iets om dankbaar voor te zijn. Ik spreek overigens voor mezelf, want ik heb
de eer gekregen om deze nieuwsbrief te schrijven en onze familie te
vertegenwoordigen maar ik ga ervan uit dat Abduai en Gabriël het met me eens
zijn.

Je ziet titel van deze nieuwsbrief en denkt, WAT?!
Sommigen van jullie hebben

of iemand kennen aan wie we

misschien via Facebook gezien dat

Gabriël toevertrouwen hebben we

ik een huisvrouwen visum heb

besloten dat ik voor hem zorg. Om

ontvangen om hier in Sierra Leone te

eerlijk te zijn geniet ik hier erg van,

verblijven en dat is volkomen in lijn

voornamelijk om te zien hoe Gabriël

met wat ik doe op dit moment. Ik

groeit en zich ontwikkeld. Maar denkt

zorg voor het huis, inclusief de

men werkelijk dat een huisvrouw

mannelijke bewoners – Abdulai en

alleen thuis is, wanhopig voor

Gabriël. Ik had nooit van mijn leven

contacten/relaties, inkomen en

gedacht dat ik een full-time moeder

status? Ik denk dat dit vooroordeel

zou zijn, maar vanwege het feit dat

(dat misschien gekomen is met de

we geen contact hebben met familie,

tijd en na de gelijknamige TV serie)

vrienden die voldoende tijd hebben

gebroken zou moeten worden en
daar wil ik mee beginnen!

Oké, de realiteit is dat de meeste tijd met Gabriël doorbreng met daarnaast het
werk in huis, maar in de afgelopen 3 maanden heb ik ook andere dingen
gevonden om te doen binnen- en buiten het huis. Deze activiteiten helpen me
de cultuur te begrijpen, Krio (de lokale taal) te leren, mooie relaties op te
bouwen en hierdoor kan ik ook in mijn gave staan en mensen bemoedigen. Dit
is zo waardevol en kostbaar voor mij. En om eerlijk te zijn kwam het allemaal
nogal spontaan en onverwacht, dus ik geloof dat het echt Gods leiding en
zegen is. Hieronder een aantal foto’s met tekst die samen voldoende voor
zichzelf spreken.

Om een idee te krijgen van deze huisvrouw...

En dan staan er ineens 4 meiden
voor je deur. Benieuwd naar de
"white woman" en haar zoon.
Daarom een leuke middag
georganiseerd, hopelijk kunnen we
dit binnenkort herhalen.

Een klein zakcentje verdient met het maken van kaarten!

Ontstane vriendschappen door de
hulp die ze mij hebben geboden!
Wederzijds mag ik deze bijzondere
dames ook helpen, bemoedigen en
ondersteunen.

Dus absoluut NIET wanhopig!! Vol verwachting wat God voor me heeft in de
toekomst? Ja natuurlijk! Wat voor werk gaan we, als echtpaar in de
zending/missionair werk, doen vanaf Januari? Daar zijn we voor aan het
bidden, aan het denken en praten. Fase 2* is gestart, dat is zeker, en onze visie
wordt langzaam werkelijkheid. Maar voor nu wachten we op Gods leiding naar
de volgende stap. Als je wilt, zou je met ons in gebed willen gaan? Natuurlijk
kun je ons ook financieel ondersteunen, zie hiervoor de bank gegevens onder
aan of stuur ons een e-mail.

* Fase 2: relaties en contacten opbouwen en (re)integratie in de cultuur

We danken je voor het lezen, voor je steun en betrokkenheid en kijken er naar
uit je op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de gebeden!

Gods zegen en lieve groet,

Nicky maar natuurlijk ook van Abdulai en Gabriel
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