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     "Sharing our lives, caring for others” 

 
 
Lieve allemaal, 
De lente is hier volop bezig. De temperatuur tikt al regelmatig de 30 graden aan. Heerlijk. Afgelopen 
winter heeft het weinig geregend wat een reden voor zorg is. De dammen zijn niet vol en als de zomer 
straks weer komt, hopen en bidden we dat er genoeg water zal zijn.  
Veel dingen die in NL volop beschikbaar zijn, makkelijk te regelen zijn, vanzelfsprekend zijn, snel en 
effectief voor elkaar zijn, zijn dat hier niet! Het maakt mij (C) elke dag weer dankbaar voor alles wat we 
wel hebben. We zijn zo rijk! 
 
Afgelopen maanden 
hebben we wat extra werkzaamheden opgepakt. Johan en Sanne, onze collega’s, hebben een tijdje rust 
genomen. Mede vanwege de geboorte van hun dochter Hadassah in augustus. Wilfred werkt nu met 2 
extra groepen jongens en ik ben begonnen met de ECO girls. Een klein groepje van deze meiden is 
ondertussen ook al bij ons thuis geweest. Gezellig.  
 
In september hebben we een vader/zoon dag georganiseerd. Een dag voor mannen en jongens die meer 
hebben geleerd over Gods vaderhart, die getuigenissen hebben gehoord van twee gasten die uit een 
zelfde soort situatie komen als waar zij in leven (armoede, gangs, geweld), over hoe God hun leven heeft 
veranderd. En een workshop communicatie over vertrouwen, luisteren en goed communiceren.  
We hoorden van een van de mannen die aanwezig was op de dag, dat hij het thuis meteen kon toepassen. 
I.p.v. niet naar zijn tienerdochter te luisteren of te gaan schreeuwen, kon hij nu naar haar luisteren en 
een gesprek hebben. Wauw! Winst! 
 

         
De ECO girls, samen hiken en samen pianoles 
 
Grenzen 
Waar in NL de grens tussen werk en privé aardig duidelijk was, is dat hier wat lastiger. Ons hele leven is 
ons werk. Meestal rijden we naar de wijk waar we een klaslokaal gebruiken om ons programma te doen. 
Dan is het duidelijk. Maar naarmate we hier langer wonen en mensen ons leren kennen, komen er 
regelmatig mensen aan de deur waarmee we praten, bidden en/of eten geven. Of loop je in de wijk bij 
iemand langs en ben je zo uren langer aan het ‘werk’.  



 
Ook komen onze jongens bij ons thuis om huiswerk te maken. Bij ons is het rustig en kunnen ze 
concentreren. We zouden iedereen wel altijd willen helpen. Wij hebben de resources om hun weer een 
stapje verder te brengen. Maar we hebben afgelopen maanden ontdekt dat we niet ‘iedereen’ en ook niet 
‘altijd’ hoeven te helpen.  
Dus we hebben grenzen gesteld voor onszelf en ook voor onze kinderen. Bepaalde momenten zijn gewoon 
voor onszelf, voor onze kinderen. Geen anderen in ons huis, gewoon ons domein. Dat betekent dat we 
soms ‘nee’ moet zeggen, en dat is niet leuk. Maar het geeft rust, ontspannenheid en meer blijdschap op 
de momenten dat we wel tijd nemen voor anderen.  
 

       
In gesprek met vaders                                              De ECO boys ontwerpen hun ‘identiteit-in-God’ kaart 
 
Kampen 
In november komen de ECO boys kampen er weer aan. Drie kampen met verschillende leeftijdsgroepen 
jongens in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. Dit keer naar de zee. Afgelopen jaar draaide om het thema 
‘relaties’. Relatie met God, met vader en moeder als ze die hebben, met familie, met vrienden, met een 
vriendinnetje. Het hoofdthema van de kampen zal zijn ‘seksualiteit’. 
Omdat Zuid Afrika bekend staat om de tienerzwangerschappen en HIV/ aids, kunnen we niet vroeg 
genoeg goede voorlichting geven. Daarnaast vooral Gods plan met seks en een gezonde basis voor een 
huwelijk (op termijn). Bidden jullie mee voor toffe kampen? 
 
Verlof 
In het voorjaar 2018 komen we op verlof!! Eind april tot eind juni. Dan zijn we alweer 2enhalf jaar in ZA 
en we zien erg uit naar ontmoetingen met familie en vrienden. Daarnaast willen we een paar 
informatiemiddagen/ avonden houden om jullie live op de hoogte te brengen van ons doen en laten. Mocht 
je met een groep of een kring ons willen uitnodigen voor een presentatie over ons werk, kan dat ook!  
Onze kinderen gaan in die periode gewoon naar school. We zijn benieuwd hoe dat zal gaan. Noa Maria 
moeten we nog even leren fietsen. Markus verlangt enorm naar zijn beste vriend Jefta. Alle vier hebben 
we er super zin in. 
Voor deze periode hebben we nog gedeeltelijk onderdak nodig. In Amersfoort e.o. Ook hebben we voor 
een deel van de tijd nog een auto nodig. En zelf lijkt t me heerlijk om weer eens de binnenstad in te 
fietsen. 
 
Mocht je een plek weten waar we (niet te duur) 
kunnen verblijven, of heb jij een extra auto die 
we kunnen lenen, of een fiets…… laat het ons 
weten! 
 
Dankie voor jullie support! Drukkies! 
Wilfred, Christine, Markus en Noa Maria 
 
 
 
Giften kun je overmaken naar NL40 RABO 0302294 791 t.n.v. Rafaël Amersfoort, o.v.v. Missie 
Zuid-Afrika. Rafael heeft een Anbi status, giften kunnen belasting aftrekbaar zijn. 


