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     "Sharing our lives, caring for others” 

 
Lieve familie en vrienden,  
 
3,5 % 
is het werkeloosheidspercentage in Nederland. In juli was het zelfs nog wat lager en ik kwam artikelen tegen 
waarin werd geschreven dat de werkeloosheid in Nederland nog nooit zo laag was geweest sinds de crisis 
van ruim 10 jaar terug. Hier in Zuid- Afrika is de werkeloosheid afgelopen jaar gestegen naar 29%. In  
Worcester ligt het percentage op 38,5%. Dit zijn heel erg veel mensen, waaronder veel jonge mensen.  
 
De tieners waar wij mee werken stimuleren we om goed hun best te doen op school, zodat hun cijfers straks 
goed genoeg zijn voor college en zodat ze daarna een grotere kans hebben op een baan. Het loont 
nauwelijks en we weten dat het niet erg motiverend is voor onze jongeren om te beseffen dat er zo weinig 
werk is. Wilfred heeft afgelopen jaren een jongen gecoacht in het afmaken van zijn studie, stageplekken en 
onderdak te vinden en hopelijk volgend jaar een 
baan. Op dit moment coacht hij een andere jongen 
die vorig jaar net niet zijn eindexamen heeft 
gehaald en afgelopen jaar af en toe bij ons heeft 
gestudeerd om het wel te halen. Nu helpt Wilfred 
hem om uit te zoeken waar hij vanaf januari zou 
kunnen studeren. We willen zo graag dat onze 
jongeren een ander toekomstperspectief hebben 
dan werkeloos met vrienden rondhangen, alcohol 
drinken en drugs gebruiken.  
 
 
Zomervakantie 
Over een paar weken begint de zomervakantie en over een maand is het kerstfeest. Deze feestelijke periode 
is voor de mensen in Roodewal een vrijbrief om helemaal los te gaan, de hele dag alcohol te drinken en te 
vrijen met iedereen. Het is heel triest. We waarschuwen onze tieners en kinderen hier niet aan mee te doen. 
Willen jullie bidden voor onze kids dat zij goede keuzes maken deze vakantie periode en dat alle jongens en 
meisjes veilig zullen zijn in hun omgeving?  
 
Ook voor ons komt de zomervakantie er aan. We zien er naar uit om even uit te kunnen rusten.  In januari 
zijn we weer in Nederland. We willen jullie uitnodigen om ons te ontmoeten op 18 januari. Je bent welkom 
tussen 10.00 en 21.00 om met ons bij te kletsen, koffie te drinken, een presentatie bij te wonen, mee te eten 
als je wilt. Meer details vind je in de bijlage in de mail. We zouden het fantastisch vinden om je daar te zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Concert 
Begin november hebben we een concert georganiseerd, waarbij 80 kinderen uit verschillende wijken uit 
Worcester samen hebben gezongen. United in Christ. Hieronder een paar fotootjes.  

80 kids aanbidden God                              Noa Maria speelt ukekele in de schoolband    Dans: “Fill me up, untill I overflow” 

 
Kampen 
Komend weekend is het laatste van de drie jongens ECO kampen van dit 
jaar. We hebben weer gekampeerd met de jongens. Zwemmen in de zee, 
lekker eten, kampvuur, bijbelprogramma. Het thema bij de 2 eerste 
groepen was “Jy is spesiaal”, en het thema van het komende weekend 
gaat over identiteit in Christus.  
   
 
Jy is spesiaal, uit: Max Lucado 
 

“Dit was het beste weekend in mijn leven”, of “ik slaap hier zo lekker, het is 
hier tenminste rustig”. Dit kregen we terug van de jongens en geeft weer 
hoe belangrijk dit voor hun is, maar ook hoe moeilijk hun thuissituatie is. 
Dank jullie wel voor de financiele bijdragen die deze kampen mogelijk 
maken! 

                                                                                                                                                                      Samen praten en bidden 

Ontbijten met pap                                       Spelen op het strand                                               Marshmellows bij het vuur 

 
Toekomst 
Toen we 4 jaar geleden vertrokken naar Zuid-Afrika hadden we in ons hoofd om na 5 jaar te evalueren over 
blijven of terugkomen naar NL. Een van de redenen hiervoor is dat Markus dan naar de middelbare school 
zou moeten en het onderwijs in Zuid-Afrika nog steeds vrijwel onderaan de ranglijst voor educatie bungelt.  
Volgend jaar zijn de 5 jaar voorbij en we realiseren dat het tijd is om na te denken en te bidden specifiek 
hiervoor. Op dit moment voelen we ons erg thuis en op onze plek hier in Worcester. We kunnen daarom nu 
nog niet aangeven hoe lang we hier nog zullen blijven. Er zijn momenten dat we direct terug zouden willen 
vliegen naar NL, maar er zijn ook momenten waarop we onszelf nog veel langer hier zien wonen en werken. 
Het is niet Afrikaans om nu al te denken aan over hoe ons leven er over 2 jaar uitziet. We zien om ons heen, 
binnen YWAM, maar ook zendelingen in het algemeen, dat beslissingen die een nieuwe periode aangeven, 
snel gemaakt en uitgevoerd kunnen worden. 4 jaar geleden ervoeren we heel sterk hoe God ons hier naar 
toe heeft geleid. Op dit moment ervaren we dat we op onze plek zitten en dat er binnen het Nehemiah 
Project nog heel veel werk verzet kan worden. We willen God volgen in welke beslissing dan ook en zijn 
benieuwd en open naar hoe Hij ons leidt hierin. 
 



 
In ieder geval komen we eerst in januari 2020 weer even langs. We hopen van harte jullie te ontmoeten op 
18 januari! 
 
Liefs en drukkies van ons, 
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. 
 

Adres: 5 Kotzestreet, Worcester 6850, South Africa 

 

 
 


