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     "Sharing our lives, caring for others” 

 
“Nee!” 
Een van de meiden kijkt geschokt. “Ze zegt nee…!?”, fluistert ze tegen haar vriendinnetje. 
Het ECO girls programma is afgelopen en de meiden vragen aan mij (C ) of ze een stukje met de auto mee 
mogen rijden. De vraag is eigenlijk overbodig, want ze weten dat ik dat nooit doe, maar mijn antwoord is 
opnieuw duidelijk ‘nee’.  
 
‘Nee’ is een woord dat in deze cultuur eigenlijk niet gezegd mag worden. Mensen zeggen (en horen) liever 
‘ja’, ook al bedoelen ze ‘nee’. Toen wij hier net woonden hadden wij moeite met het feit dat mensen ‘ja’ 
tegen ons zeiden, maar vervolgens niet kwamen opdagen. Nog steeds, na drie jaar, struggelen we hoe wij 
moeten communiceren zonder anderen te beledigen. We weten niet altijd waar we aan toe zijn. Altijd 
nemen we een boek mee, omdat we regelmatig lang aan het wachten zijn. Vaak gaan we in de wijk op zoek 
naar de persoon met wie we een afspraak hebben. En soms zeggen we per ongeluk (heel onbeschoft) toch 
‘nee’, in plaats van ‘misschien’, ‘ik denk er over na’, of ‘later een keer’………. 
Het is een heel proces, maar we blijven proberen, en doen het steeds beter. Door schade en schande…… 

#DutchiesinZuidAfrika😊 

 
 
Kampen 
Vorige termijn sloten we af met de ECO girls kampen. We hadden twee 
prachtige kampen waarin 30 meiden Gods vaderliefde hebben ervaren. We 
hadden hulp van DTS studenten waaronder een Zwitsers gezin. Zij hebben 
ons enorm geholpen dit praktisch mogelijk te maken. Bij het tweede kamp 
waren een paar oudere tieners mee. Wilfred en ik konden hun wat extra 
aandacht geven in de vorm van een middag met ze er op uit, kletsen, ze de gelegenheid geven hun 
gevoelens, gedachtes, moeilijkheden met ons te delen. Heel bijzonder om zo voor hun een vader en moeder 
te kunnen zijn.  
 
Relaties 
Naast het wekelijkse programma zijn we bezig met relaties bouwen. Ik ga om de week op pad met 2 meiden 
van de middelste groep om ze persoonlijk beter te leren kennen, ze aandacht en eten te geven. Deze groep 
gaat richting de tienerleeftijd en is als groep wat onrustiger, schelden en ruzien veel. Sommigen komen uit 
hele moeilijke thuissituaties. Nu ik ze rustig in tweetallen spreek, hoor ik hun hart, hun moeites, hun 
verlangens. Wat een prachtige meiden! 
 
 



 

 
Onlangs hadden we een van de oudere jongens een paar nachten te logeren. Zo kon hij zich rustig 
voorbereiden op zijn wiskunde examen. Thuis is er voor hem geen ruimte en rust. Markus vond het wel leuk, 
een oudere ‘broer’ in huis. 
Wilfred heeft een groep jongere jongens mee genomen om een ochtend te vissen en een oudere groep om 
een hele dag te hiken. Wat een mooie gelegenheden om relaties te bouwen.  
 
YWAM Worcester 
Als gezin zijn wij deel van YWAM Worcester. Wilfred en ik zijn staff. We gaan naar de diensten, 
stafvergaderingen, ministry vergaderingen, family events, etc. Het Nehemiah Project valt zowel onder een 
lokale organisatie als onder YWAM Worcester.  Een fijne basis om vanuit te werken.  
In Worcester zijn er verschillende projecten opgestart vanuit YWAM. Gaarkeukens, counselling, kinderwerk, 
werken met ex-drugsverslaafden, school,- en straatevangelisatie, houtbewerking, computercursussen, 
naailessen voor alleenstaande moeders, voetbalministry en meer! Sommige projecten vrij professioneel, 
groots, andere wat kleiner. Allemaal heel erg nodig, want er zijn nog veel mensen en kinderen die nog in 
(geestelijke) armoede leven. Heel gaaf om zo met elkaar te werken aan Gods koninkrijk op aarde.  
 
Onlangs zijn wij gevraagd om al deze projecten en ook alle teams die van over de wereld hier komen om in 
Worcester te werken, te begeleiden en meer samenwerking te creeeren. Dat doen we heel graag, want we 
zien zoveel meer mogelijkheden als resources en vakkennis met elkaar gedeeld worden. Vanaf vorige week 
zijn wij hoofd van de Ministry Department van YWAM Worcester. We zijn heel enthousiast over deze nieuwe 
rol binnen YWAM en we bidden en verwachten dat eenheid tussen de projecten nog meer het karakter en 
de liefde van God zal laten zien.  
 
Markus en Noa Maria 
Wat genieten we van onze kinderen! Noa Maria heeft geregeld vriendinnetjes 
te spelen of te slapen en Markus houdt ervan om op de YWAM basis rond te 
hangen, met vriendjes, beetje voetballen of ergens te gamen. Markus zit op 
schoolvoetbal en zijn team gaat heel lekker. Hij geniet van bewegen, rennen, 

de bal hoog houden en scoren. 
Daarnaast doet hij dramalessen op 
school en is deel van de 
schoolband. Hij heeft veel 
vrienden, maar een nadeel is dat 
vrienden komen en gaan. Vriendjes 
uit Zuid Korea waren er voor een 
maand. Een goeie vriend uit 
Zwitserland was er drie maanden, 
een goeie vriend op de basis gaat volgend jaar verhuizen. Markus 
gaat er relaxed mee om, maar het is niet altijd leuk om steeds 
afscheid te moeten nemen. 
 
 

Markus voetbal team. Hij zit op de bovenste rij, 2e van links 

 
 



 
Noa Maria is een muziekmeisje. Ik geef haar vioolles, tenminste dat probeer 
ik.  Het werkt voor geen meter, want ze is heel koppig en mijn suggestie om 
de strijkstok op een bepaalde manier vast te houden, wordt meteen van de 
hand gewezen, want dat voelt niet fijn….. dus even doorzetten saampjes. 
Ook leert ze blokfluit spelen op school. Dat doet ze heel goed en vindt ze ook 
heel leuk. Thuis zit ze vaak achter de piano te pielen. Beetje spelen, 
melodietjes zoeken, meezingen. Heel erg trots zijn we op d’r.  
Elke week geef ik de kinderen Nederlandse les. Dit is soms lastig, want hun 
geschreven taal is behoorlijk verengelst of verafrikaanst. Maar ze doen hun 
best en leren om door te zetten. 
 
Vakantie 
In Nederland is het alweer bijna zomervakantie. Velen van jullie hebben net 
het vakantiegeld weer binnen. In februari heeft onze tfc in onze kerk 
Rafaelgemeente in Amersfoort, mensen opgeroepen om 10 procent van hun 
vakantiegeld te doneren voor het Nehemiah Project.  
Onze kinderen gaan nooit op vakantie. Behalve 1x per jaar als wij ze een weekend meenemen op kamp. Dan 
zijn ze even uit hun omgeving. Maar kampen kosten geld. En dat hebben de kinderen niet. 
Bij deze vragen we jullie om een financiele bijdrage (bijvoorbeeld een deel van je vakantiegeld) te geven, 
zodat onze kinderen 1x per jaar mee kunnen op het ECO kamp. We organiseren 6 kampen per jaar. Een 
kamp kost voor 15 kinderen plus staf ongeveer 450 euro. Dat is incl kampement, transport, eten en drinken, 
activiteiten. Wil jij hiervoor een steentje bijdragen? Dankie!  
 

Tot slot 
Afgelopen maanden hebben we een aantal keer bezoek gehad uit NL. Wat is het 
leuk om te laten zien wat we doen in Roodewal. Ook is het lekker om weer eens 
hagelslag of stroopwafels te eten. Daarnaast kregen we bemoedigende kaartjes 
en berichtjes van een aantal van jullie. Zo leuk! We zijn dankbaar en voelen ons 
gezegend! Dankie almal! 
 
Liefs uit Worcester, 
Wilfred, Christine, Markus en Noa Maria 
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