Nieuwsbrief september 2016

Lieve vrienden en familie,

We hopen dat deze nieuwsbrief jullie in goede gezondheid tegemoetkomt en dat jullie
werk- en privé leven fijn verloopt.

Met ons hier in Kaapstad, Zuid Afrika gaat alles goed zowel persoonlijk, de baby groeit
goed, maar ook binnen de verschillende projecten waarin we werken. We willen jullie
graag op de hoogte brengen van wat we hebben gedaan de afgelopen tijd maar
voordat we daaraan beginnen willen we even een moment nemen om jullie te
bedanken voor jullie tijd en energie om onze nieuwsbrief en/of blogs te lezen en de
lieve reacties die we hierop hebben gehad.
Abdulai heeft zich ingezet binnen verschillende buurten in Kaapstad, ook wel Capricorn,
Hillview en Lavenderhill genoemd. De namen klinken misschien heel mooi, maar dit zijn één
van de meest gevaarlijke buurten in Kaapstad waar er veel drugs en geweld (gerelateerd aan
bendes) aanwezig is. Gelukkig nooit zelf getuige van geweest, maar vaak wordt hen verteld
dat er weer mensen zijn vermoord door wapens. Abdulai en zijn team zijn gespaard gebleven
waarschijnlijk doordat ze nooit in de avond/nacht in deze buurten aanwezig zijn.

Foto links boven: Op dinsdag wordt er altijd geknutseld voor het eten - Hillview.
Foto rechts boven: Abdulai met de kinderen - Woensdag Hillvview
Foto links onder: Discussie en onderwijs over respect waarna er altijd wordt gesport,
gespeeld en gegeten. - Donderdag Lavenderhill.
Foto rechts onder: Voetbal in en rondom Capricorn - Maandag en vrijdag

Het doel van de projecten die Abdulai en zijn team ondernemen is het aanbieden van een veilige plek
voor de kinderen om te komen en liefde te ontvangen, dit is namelijk iets dat vaak ontbreekt in de
gezinnen waar ze uitkomen. En natuurlijk is het te begrijpen dat de omgeving, beheerst door de
bendes, een negatief effect hebben op deze kinderen aangezien ze het gedrag kopiëren dat ze
dagelijks observeren en ervaren.
De omschreven projecten vallen niet onder het internship (stage) die Abdulai had willen afronden als
onderdeel van zijn Children At Risk school. God heeft voorzien in mogelijkheden om met
verschillende kinderprojecten te werken, maar helaas zijn deze niet voldoende gestructureerd om aan
de criteria te voldoen die JmeO stelt aan een internship.
Daarnaast is het niet geheel duidelijk of Abdulai zijn werk binnen al deze projecten zal kunnen
voortzetten aangezien de nieuwe Children At Risk School zal starten op 26 september, waar hij fulltime medewerker zal zijn. Op dit moment zijn de voorbereidingen volop bezig, regelmatig een
bijeenkomst maar ook het gereedmaken van het klaslokaal. Er zijn momenteel 16 studenten
geaccepteerd uit onder andere USA, Brazilië, Nederland, Zuid Afrika en Duitsland.
Nicky daarentegen werk met S-Cape Home, een soort van blijf van mijn lijf huis voor meiden/vrouwen
die zijn gered uit moderne slavernij (dit wordt ook wel human trafficking genoemd) en seksuele
uitbuiting en ontvangen hier begeleiding, therapie en training om hun levens weer te herstellen. Zij is
gestart bij deze organisatie 2 weken na aankomst in Zuid Afrika en heeft een aantal taken
toegewezen gekregen.

1. Ontwikkelen, vernieuwen en
implementatie van verschillende
medische protocollen.

2. Voorbereiden en geven van een
workshop aan de bewonsters. Deze
zijn gericht op levensstijl en
persoonlijke gezondheid/hygiene
binnen het thema Happy.

3. Het ondersteunen en begeleiden
van één van de bewoonsters, een
vrouw die langzaam aan werkt naar
re-integratie in de maatschappij en
daarmee het huis van S-Cape zal
verlaten. We praten over budget,
werk, doen samen boodschappen en
zo nodig breng ik haar naar
afspraken met bijv. tandarts of een
bezoek aan haar dochter. Deze
relatie zal moeten herstellen na alles
wat er is gebeurd.

Naast S-Cape bezoekt Nicky één keer per (twee) week het project Hands of Hope, zij
voorzien in werkgelegenheid voor ex-gevangenen. Nicky heeft gewerkt en relaties
opgebouwd met deze dames gedurende haar DTS en wilde dit graag voorzetten om hen te
bemoedigen en ondersteunen.

De maand september is begonnen en daarmee zal er weer een nieuwe DTS beginnen op de
JmeO base hier in Muizenberg. Nicky hoopt 2-4 uur per week een student te begeleiden in
hun leerproces, ook wel één op één genoemd en daarmee te investeren in de nieuwe
generatie Christenen.

Zoals je leest hebben we verschillende werkzaamheden en projecten, we gaan heel
Kaapstad rond en daarvoor hadden we echt een auto nodig om veilig van plek naar plek te
komen. Daarom hebben we afgelopen maand besloten om een auto te huren voor de
komende 3 maanden, een echte zegen!
Dit was het over ons werk, zo veel verschillende dingen om te doen en we genieten van alles
wat op ons pad komt. We zien mooie veranderingen, overvloedige vreugde en
doortastendheid door alle moeilijkheden en verdriet. God is goed, altijd!

Voordat we deze nieuwsbrief beëindigen willen we jullie nog even een update geven over onze
financiële situatie. Het budget is herzien en we hadden een bijna correcte schatting gemaakt van
de totale kosten per maand, alleen het huren van de auto maakt dat we iets omhoog gaan in
onze maandelijkse kosten. Het is nu 1580 EUR per maand, voor twee mensen met een voltijd
baan, als je meer wilt weten ga dan naar onze website > steun. We willen graag benadrukken
dat als wij ons werk willen voortzetten in Zuid Afrika, naar Nederland komen voor de bevalling en
om fase 1 af te ronden en te beginnen met fase 2 in Sierra Leone we jullie financiële steun echt
nodig hebben! We waarderen alle (financiële) steun die we al ontvangen hebben, maar willen
jullie vriendelijk vragen te overwegen om ons te ondersteunen (als je nog geen structurele
sponsor bent). Zo mogelijk op structurele basis, aangezien we momenteel 30% van ons
maandelijks budget gedekt hebben.
We zijn dankbaar en blij dat we dit samen met jullie mogen ondernemen, met mensen van over
de hele wereld. Dat is echt een voorrecht! We kijken er dan ook naar uit om jullie weer een
update te geven over de nieuwsbrief, maar natuurlijk is er ook regelmatig de blog bezoek
hiervoor onze website.
Lieve groet en zegen,

Abdulai & Nicky
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