
 

Nieuwsbrief Januari 2017  

 

  

 

 

Lieve vrienden en familie, 

 

Happy New Year, gelukkig nieuwjaar, bonne année, frohes neues jahr vanuit 

Nederland!! 

 

We hopen dat jullie goede feestdagen hebben gehad, wij hebben een fijne tijd 

gehad met familie; ondanks de kou waar Abdulai aan moest wennen en een 

soms wat vermoeide Nicky gezien ze zich nu in haar 37ste week van de 

zwangerschap bevind. Dus nu elk moment kunnen we de baby verwachten.   

Even een terugblik op de laatste maand(en) in Zuid Afrika… 

 

In november had Nicky een (waardigheids-) programma willen houden voor de 

bewoonsters van S-Cape Home, maar helaas is dit uitgesteld aangezien er een 

andere activiteit (een werk voorbereidingscursus) op de planning kwam welke 

belangrijk is voor de meiden om af te ronden. Hopelijk kan ze het alsnog gaan 

doen zodra ze terug is in maart en heeft ze in plaats van het programma een 

aantal bewoonsters naar de tandarts gebracht en haar werk voor het 

gezondheidsprotocol voort gezet. Voornamelijk het medicatie registratie 

systeem, dit moest worden geëvalueerd en aangepast aangezien dit een 



 

belangrijke criteria is waaraan S-Cape moet voldoen om binnen de eisen te 

vallen voor geregistreerde organisatie bij de overheidsinstanties. 

 

Zoals jullie konden lezen in onze vorige nieuwsbrief is Nicky eerder naar 

Nederland vertrokken zodat er geen problemen zouden zijn m.b.t. vliegen en is 

Abdulai daardoor 3 weken langer in Zuid Afrika geweest om de werkzaamheden 

voor de Children At Risk school af te ronden. Gedurende deze weken kwamen 

de laatste lessen/onderwerpen aan bod namelijk ontwikkelingswerk binnen de 

gemeenschap en coördineren en plannen van projecten en werd uiteindelijk de 

school afgesloten met een evaluatie en diplomering! Ook al waren er al 5 

studenten vertrokken voor de diplomering, het was een geweldig moment om de 

waardering te zien van de overgebleven studenten. De meeste van hen kijken 

er naar uit waar God hen zal leiden in het helpen van kinderen in nood/kinderen 

met risico’s. Gedurende deze laatste 3 weken had Abdulai ook nog de 

mogelijkheid om een paar kerstvieringen bij te wonen van een aantal projecten 

waar hij had gewerkt voor de CAR school van start ging.  

 

  

 

  

De volende stappen die we willen maken, om je een beetje een idee te geven, 

zijn: 

 

1. Totdat we Nederland in maart verlaten zijn we, naast de geboorte van ons 

kind en alles wat daarbij komt kijken (ouderschap, paspoort en visum), druk met 

het geven van een aantal presentaties om mensen op de hoogte te stellen van 

wat we doen/hebben gedaan*, het ondersteunen en bijwonen van de Children 



 

At Risk seminar bij JmeO Heidebeek en het voorbereiden van een aantal zaken 

voor fase 2; Sierra Leone. 

 

*Ook jou!! Wil je meer informatie over ons werk en visie, dan ben je van harte 

welkom om naar onze informatie bijeenkomst te komen op 25 februari. Meer 

details  hierover zal binnenkort worden geplaatst op onze website en FB pagina. 

   

  

2. Terug in Zuid Afrika hebben we ongeveer 1,5 maand samen als familie en 

voor Abdulai zal dit ook de tijd zijn om afscheid te nemen van de gemeenschap, 

collega’s en projecten in Muizenberg (Kaapstad) en Durban. 

 

3. In mei zal Abdulai naar Sierra Leone vertrekken. Dit betekend dat Nicky 

achterblijft voor een aantal maanden om voor de baby te zorgen en haar werk 

bij S-Cape voor te zetten. We hebben besloten dat we onze plannen (het 

starten van fase 2) niet willen uitstellen en we kunnen ook niet anders 

aangezien Abdulai zijn visum voor Zuid Afrika verloopt. Het plan is dat Abdulai 

in Sierra Leone voor de organisatie Enable the Children gaat werken, welke 

onderdeel is van de grotere organisatie World Hope. Hij hoopt hiermee zijn 

stage voor de Children At Risk school alsnog af te ronden en daarnaast de tijd 

te gebruiken om een huis/onderkomen voor ons te organiseren en contacten te 

leggen voor ons toekomstige werk aangaande fase 2. 

 

 



 

4. En de laatste stap houdt in dat Nicky ook naar Sierra Leone komt samen met 

kind, ergens in Augustus/September, zodat de familie weer compleet is. Op dat 

moment is het regenseizoen zo goed als over en is onze kleine wat ouder en 

sterker. We kijken er naar uit om ons als familie op 1 plek te vestigen en samen 

te beginnen met werkzaamheden bij een bestaande (missionaire) organisatie.  

 

  

 

We zullen zien hoe en waar God ons specifiek naar toe zal leiden, het is ons 

genoegen om jullie mee te nemen op deze reis door jullie regelmatig een up 

date te sturen! Blijf alsjeblieft voor ons bidden en waar je je aangesproken voelt 

om ons financieel te ondersteunen zouden we dat enorm waarderen. 

 

Vele zegen en vriendelijke groet, 

 

Abdulai en Nicky 
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Alle rechten voorbehouden 

 

Onze bankgegevens: 

 

Hulp en hoop Afrika - A.G. te Slaa 

IBAN/account number: NL72RABO0114569630 

Molenweg 7, 7274AA Geesteren 

 

OF 

 

Abdulai Bah 

Standard Bank Account Number:10049708609 

19 Alexander Road, Muizenberg 7950, Cape Town South Africa 

Branch name: Blue route 

Branch Code: 051001 

Swift Code: SBZAZAJJ 

 

 

Contact informatie: 

 

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

Contact adres NL: Molenweg 7, 7274AA Geesteren (GLD) 

 

Email: hulpenhoopvoorafrika@live.nl 

saikubah2013@gmail.com 

nickyteslaa@hotmail.com 

           

Website: www.hulpenhoopvoorafrika.nl 
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