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Geliefde familie en beste vrienden in Nederland, 
 
Allereerst de hartelijke groeten vanuit de zendingspost in Vicente Guerrero in Mexico. 
Nou, het is een geweldig voorjaar geweest voor ons, gevuld met fantastische ontmoetingen 
die we nooit zullen vergeten. 

Om te beginnen waren we rond kerst en nieuwjaar in Canada en we hebben daar heel erg 
genoten van de familie in z'n totaliteit. Het is zo fijn om allemaal bij elkaar te zijn en elkaars 
leven te mogen delen en versterken. "Heerlijk?" ook om met elkaar sneeuw te ruimen met 

een temperatuur van min 42. Nee, dit is geen typefoutje hoor.    

              
Winter in Canada 

 
Wat een verrassing ook om met elkaar Mary‘s komende speciale verjaardag te vieren. Ook 
zij kan nu van de Canadese Drees trekken. 
We werden verrast met toegangskaartjes voor het  Weens nieuwjaars concert in Edmonton. 
Wat was dat geweldig! Dat hebben we niet in Mexico hoor. Tijden die we nooit zullen 
vergeten. 
In januari was het groot feest in het Learning Center toen Mary's verjaardag werd gevierd 
met taart, spelletjes en verkleedpartijtjes om Mary uit te beelden. Wat een lol voor iedereen. 
Daarna, eind februari naar Nederland dankzij een uitnodiging van onze zwager en 
(schoon)zus, Lucas en Gerry Kruimer. We hadden er echt niet meer op gerekend om ooit 
weer naar Nederland te gaan en we kunnen zeggen dat deze reis ALLE verwachtingen te 
boven is gegaan. Wat heerlijk om weer bij te kunnen praten onder het genot van het 
dagelijkse gebak en speculaas.  



                
Lucas en Gerry Kruimer                                 Koffie, gebak en herinneringen 

 
Wat een voorrecht om familie en vrienden te bezoeken die door een diep dal gaan in het 
leven, om lach en een traan te delen, om met elkaar te bidden en de eenheid te vinden in de 
band met onze Hemelse Vader.  
Natuurlijk ook het 40-jarig huwelijksjubileum van Lucas en Gerry. Onvergetelijk! 
Dan de ontmoetingen die we met velen van jullie mochten ervaren. De geweldige 
Mexicaanse maaltijd en de gemeenteavond in de Marcuskerk in Den Haag, de gelegenheid 
die we kregen om deel uit te maken van een zondagse dienst in Hengelo waar we 
familieleden van lang geleden en vele kerkleden mochten ontmoeten. We hebben ons daar 
echt thuis gevoeld. En dan natuurlijk ook de gemeenteavond in "het Visnet" in Huizen. Wat 
een warme liefde en hartelijkheid die we mochten ontvangen van jullie allemaal. 
Om vele vrienden en familieleden van 32 jaar geleden weer te zien en om te merken dat ZIJ 
zoveel veranderd waren, terwijl Mary en ik duidelijk hetzelfde gebleven zijn.......denk ik. Het 
is hartverwarmend geweest om zoveel hartelijkheid en steun te mogen ontvangen. Hoe 
kunnen we jullie bedanken voor alles wat we mochten ontvangen in woorden, gebeden en 
gaven? Het enige wat we kunnen doen is om Gods zegen vragen over jullie in de mate dat 
jullie ons tot zegen zijn geweest en nog zijn. 
Overstelpt met de vele herinneringen keerden we op 15 maart  weer terug naar Mexico om 
onze taken te hervatten. Om daar ook weer begroet te worden door alle kinderen van het 
Learning Center en om hun aanhankelijkheid te ervaren is ook een zegen op zichzelf. We 
werden verrast door de onderwijzer(essen) en de kinderen met een verjaardagsfeest voor 
mij (Dirk) die in de tussentijd ook een jaartje "jonger" was  geworden. 
 
Ja, daar ligt het werk van iedere dag, het zorgen voor de gehandicapten, zowel jong als oud. 
Het helpen met de hulpmiddelen die ze nodig hebben, het repareren van rolstoelen, 
elektrische stoelen, rollators en wat ook maar nodig is. Het maken van speciale 
hulpmiddelen en het stimuleren vanuit de liefde van onze Here en Zaligmaker. Er is ALTIJD 
meer werk te doen en er zijn altijd veel spullen te maken. We hebben zelfs een verzoek 
ontvangen on een heel speciale elektrische kar te ontwerpen en te maken voor een jongen 
met polio die 3000 km bij ons vandaan woont en alleen zijn linkerhand kan gebruiken. Heel 
bijzonder dus dat de spullen zover weg gaan. Ook maken we horizontale rolstoelen die 
gebruikt worden door patiënten die open wonden hebben en op hun buik moeten blijven 
liggen om de wonden te laten genezen. Met deze horizontale rolstoelen blijven ze dan in 
ieder geval in beweging en betrokken bij het leven. 
     Mary is ook heel druk met het leidinggeven, zorgen en het lesgeven aan de kinderen. Het 
is niet altijd makkelijk om uit te vogelen wat ieder kind nodig heeft om zijn of haar gaven te 
ontwikkelen. We zijn dankbaar voor de inbreng van het onderwijzend personeel en ook voor 
de vrijwilligers die twee tot zes maanden hun energie aan het programma geven. Elk jaar  
wordt er aan het programma bijgespijkerd om weer een andere manier te vinden om de 
gaven die de kinderen hebben verder te ontwikkelen. Je zult wel begrijpen dat het niet altijd 
eenvoudig is om eruit te halen wat erin zit. De verschillende handicaps vragen vaak om heel 
verschillende behandelingswijzen. 



 
Deborah met Zaida, Rosa en Irma 

 
Het is voor ons een hoogtepunt dat we voor de eerste keer drie van de meisjes in het 
programma naar de middelbare school kunnen verwijzen. Door een bestaand programma is 
het mogelijk geworden dat we diegenen die alleen lichamelijk gehandicapt zijn naar het 
niveau brengen om ze een betere toekomst te geven in de Mexicaanse maatschappij. Voor 
zover ons bekend is het de eerste keer dat een gehandicapt kind in het gebied waar we 
werken op kon klimmen naar het middelbare niveau. We zijn dankbaar dat we na heel lang 
werken nu een open deur hebben kunnen vinden. Je kunt wel begrijpen dat Zaida, Irma en 
Rosa nerveus zijn. Juist deze week doen ze hun toelatingsexamen en we hopen en bidden 
dat de resultaten goed zullen zijn.  
Door de hulp van de vrijwilligers, met ervaring in tekenen en schilderen, hebben we ook een 
aantal andere  kinderen uit hun schulp kunnen halen. Het is geweldig wat er soms verstopt 
zit in het lichaam dat niet zoveel kan doen en de handen die moeilijk kunnen bewegen. Ook 
dat geeft erg veel voldoening voor ons en voor de kinderen. Ze doen het zelfs zo goed dat 
verschillende bezoekers hun schilderijtjes willen kopen, wat ook een geweldige aansporing is 
voor de student. 
 

             
Charlotte met Cristian en Sandra nieuwe gaven ontdekkend 

 
Het is voor ons een geweldige zegen om iedere dag met een ochtendwijding te beginnen en 
zo het evangelie door te geven aan iedereen in het programma, om hen te laten weten dat 
God hen lief heeft. Door verhalen en liederen raakt  God ook hun harten. 
Zoals je ziet zijn er heel veel redenen voor dankbaarheid  maar er zijn ook zorgen voor de 
kinderen. Zo hebben we jonge kinderen van wie de moeder is weggelopen en de vader de 
zorgen van zijn zonen niet kan dragen. Het jongste zoontje heeft regelmatig epileptische 
aanvallen en de vader weet niet hoe hij er mee om moet gaan. Austin, die ook in het 
Learning Center werkt heeft nu aangeboden om  voor hem te zorgen. 



 
Jesus, ook voor hem is er plaats in het Learning Center 

 
Vaak komt het voor dat de vader het gezin achterlaat en de jonge moeders er alleen voor 
komen te staan. Drugs en het alcoholmisbruik is heel duidelijk aanwezig in de gezinnen en 
dat resulteert weer in armoede. 
Af en toe maakt het je moedeloos en zouden we de ouders wel door elkaar willen schudden 
maar dan leidt onze Vader ons weer terug naar de tekst waar God ons mee riep. Lees het 
maar eens na, het is Jesaja 58 vers 10 en 11. Dan weten we weer dat we op de juiste plaats 
zijn, in het midden van de strijd, verwachtend de kracht die alleen van God kan komen. 
 
Mogen we jullie vragen om met ons mee te bidden voor nieuwe kracht als het moeilijk en 
zwaar is, voor wijsheid om de goede beslissingen te nemen en de woorden te vinden om de 
kinderen/studenten aan te moedigen, voor dagelijkse bescherming als we er iedere morgen 
en middag erop uit trekken met de bussen om de jeugd op te halen en weer thuis te brengen 
en voor geduld om de ouder(s) een ander leven voor te leven? 
Gaan we nu eindigen in negativiteit? Nee, absoluut niet. We zijn zo dankbaar dat God ons 
met al onze gebreken wil gebruiken om het leven van hen die niet tellen voor de 
maatschappij meer en dieper inhoud te geven. En we zijn dankbaar dat we jullie als 
ruggensteun hebben die met ons meeleven en meebidden. 
 
Fijn om weer even de gelegenheid te hebben om wat bij te praten met elkaar en ons leven 
met jullie te delen.  
Graag tot de volgende keer en Gods zegen toegebeden. 
 

Dirk en Mary Kos 
Email: dirkandmary@gmail.com 

 
 
 
 
 

Voor verdere informatie over het sturen van een berichtje naar Mary en Dick of het steunen van het project in 
Mexico: Irene en Aad van Mourik, tel. 070 3675684, ajenimvanmourik@telfort.nl 
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