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Open Huis 

 

Lieve/Beste Dhr./Mw. J.G. van Mourik 

 

Hoe snel kunnen drie maanden voorbij vliegen! De laatste update was in November 

en er is weer zoveel gebeurd sinds die tijd. Natuurlijk de feestdagen, we hopen dat je 

een fijne en gezegende tijd hebt gehad? Wij hebben genoten, samen met de 

verjaardagen van Abdulai en Gabriel was er veel te vieren. En hoe fijn is het om dat 

te doen samen met familie en vrienden?! 

Je huis openen wanneer er wat te vieren valt is heerlijk en zonder moeite, maar 

hoeveel van ons leven en hoe vaak  stellen we ons huis beschikbaar in het 

algemeen? Wat ons betreft, we hebben ontzettend veel ruimte in huis en daar zijn we 

heel dankbaar voor omdat dit Gabriel de ruimte geeft om lekker te spelen. Maar om 

eerlijk te zijn, meeste van tijd zijn we met z’n drieën en voelen we ons erg verwend. 

Voornamelijk wanneer we om ons heen kijken in de community, waar mensen hun 



We hadden in gedachten om een klein informeel Bed & Breakfast te starten aangezien we een 

logeerkamer klaar hadden gemaakt voor onze vrienden uit Duitsland. Zij kwamen in december en 

aan hen opperden we het idee. Daarop vertelden zij ons over Air BnB, een website met forum die 

veilige, betaalbare en persoonlijk accommodatie organiseert wereldwijd. Wij zagen dit ook als een 

goede manier om ook bij te dragen aan ons levensonderhoud aangezien we nog steeds geen 

volledige ondersteuning ontvangen van partners. Dus na registratie kregen we al snel onze eerste 

boekingen voor Januari binnen, een geweldige start van het nieuwe jaar! En wat een mooie manier 

om nieuwe mensen te leren kennen en Sierra Leone te promoten. 

 
 

 

  

 

 

Onze vrienden uit Duitsland welke 

ons kwamen bezoeken hebben ons 

geweldig geholpen bij het opzetten 

van ons Air bnb account.  

 

 

Een van onze eerste air bnb gasten. 

Ze hebben genoten van 

de "beautiful ocean view room in the 

heart of Freetown".  

 

 

leven delen en met vijf of meer mensen in één kamer wonen. Even relativeren, het is 

onderdeel van de cultuur en men geniet er van. Daar kunnen wij van leren, niet dat 

we ons huis vol moeten pakken met mensen, maar we ervaarden dat we meer 

gastvrijheid kunnen betonen en tegelijkertijd goed gebruik maken van de ruimte die 

we hebben. In de afgelopen maanden heeft God onze gebeden beantwoord en 

mochten wij verschillende mensen in ons huis verwelkomen. Sommige bezoekers 

hadden al lang van tevoren gepland te komen, sommigen kwamen spontaan of last 

minute. Sommigen kwamen voor ons, sommigen voor het toerisme en weer anderen 

voor een activiteit. Van al dit bezoek hebben we ontzettend genoten!! Maar laten we 

het je nog iets meer uitleggen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast deze gasten hadden we heel spontaan een JmeO team voor een aantal 

nachten. We zeggen altijd “eens een JmeO-er altijd een JmeO-er” (JmeO = Jeugd 

met een Opdracht, de organisatie waar we eerder voor hebben gewerkt). We wilden 

graag horen hoe ze hun tijd in Salone ervaarden, gezamenlijk de maaltijd delen en 

hen ondersteunen met een pauze van hun erg basic accommodatie. Het was 

geweldig om te horen over de impact die ze hadden en het werk dat ze deden in een 

van de gemeenschappen. We hopen dat we meer JmeO teams in de toekomst 

mogen verwelkomen in Sierra Leone aangezien JmeO een speciale plek heeft in ons 

hart. 



 

 

Ergens tussen in hebben we een 

activiteit georganiseerd voor de 

kinderen uit onze buurt, we nodigden 

20 kinderen uit en ze zijn allemaal 

gekomen. We hebben lekker 

gezongen, gekleurd, gespeeld  en 

wat gedronken. Wat een plezier. 

 

 

 

En het laatste bezoek, welke net 

weer vertrokken is, waren Nicky haar 

ouders. Wat een zegen om ze rond 

te leiden, te praten over onze visie 

en toekomst maar voornamelijk ook 

om Gabriël zijn verjaardag te vieren 

en te zien hoe hij zijn eerste stappen 

deed! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Naast het hebben van bezoek 

hebben we ook wat tijd kunnen 

nemen om te reflecteren en bidden 

wat te doen buitenshuis. Het werken 

met kinderen is zo’n grote passie 

van Abdulai maar we ervaarden dat 

we erg voorzichtig moeten zijn met 

het ontstaan van verwachtingen 

(bijvoorbeeld het starten van een 

programma) vanuit de buurt 

aangezien we niet weten hoe lang 

we hier nog zullen wonen. In ieder 

geval nog een jaar, maar daarna is 

onbekend. Daarom hebben we 

samen besloten dat Abdulai zijn 

werk bij Enable The Children zal 

voortzetten, part time zodat Nicky 

meer tijd krijgt te ontdekken welke 

opties er zijn naast het zorgen voor 

Gabriel en de AirBnB gasten. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 
 
 



 

Alles met elkaar was het echt een open huis en we hopen dat dit voort zal duren. We 

willen mensen zegenen met onze grote zegen van het hebben van een heerlijk huis. 

We danken je voor het lezen van onze update en als je zit te denken om Sierra 

Leone te bezoeken weet dat er een plekje voor je gereed is in Murray Town – 

Freetown. 

Lieve groet, 

Familie Bah 

Abdulai – Nicky – Gabriël 


