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GELUKKIG NIEUWJAAR!

Lieve mensen,
ik hoop dat iedereen een goed uiteinde van het jaar 2017 heeft genoten. De
afgelopen weken bedacht ik een heleboel goede voornemens voor 2018,
waaronder meer sporten, gezonder eten en beter presteren op mijn werk. Ik
functioneer niet zo goed in deze rommelige tijd van schoolvakanties en feestdagen.
Ik zie dan ook uit naar 17 januari. Dan beginnen de scholen weer en is de routine
terug. Dit is er gebeurd de afgelopen twee maanden…

Afscheid en welkom!
Een van de meiden is 18 jaar geworden en is
voorgoed naar huis gegaan (helemaal links in
de foto hierboven). We zullen haar erg missen!
Deze grotere meiden zijn best close en delen
veel met elkaar. Nu woont ze een paar uur
rijden hier vandaan. Haar jongere broer en zus
zijn nog hier, dus ik zal haar nog zien als ik de
andere kinderen nog eens naar huis breng in de
volgende schoolvakantie.
Ondertussen zijn er ook weer een paar nieuwe
kinderen bijgekomen. Twee meiden en een
jongen. In de komende twee weken komen er
nog 3 of 4 nieuwe kinderen bij. Als er nieuwe
kinderen komen moeten we hun algemene
kennis testen (kunnen ze klok kijken, hun veters
strikken, weten ze wat links en rechts is, etc.)
en dat verwerk ik dan in hun huiswerkplan.
1

MARANATHA SIYAKATALA CHILD AND YOUTH CARE CENTRE

Zomervakantie
… betekent voor de meeste kinderen dat ze
naar huis gaan. Ik mocht mee ze naar huis
brengen. Het voelt best bijzonder om ook hun
familie, ouders en tantes te ontmoeten. Zo wist
ik niet eens dat een van de kleinere meiden wel
5 broers en 4 zussen heeft (foto hiernaast).
Voor andere kinderen die bij Maranatha blijven
wordt van alles georganiseerd. Ze zijn enorm
verwend met kerstmis en we vermaakten ons
met spelletjes (monopolie, 30 seconds, puzzels)
en we hebben wat rommel in de buurt
opgeruimd.

Muziek
Vanaf november gaf ik deze broer en zus
gitaarles. Elke dag oefenden we in de music
room. Eens in de week leerde ik ze wat nieuws.
Vooral de jongen is erg gemotiveerd en wil altijd
oefenen. Maar alleen oefenen is natuurlijk niet
genoeg. Na een paar weken was er een
kerstshow in het theater. Toen heb ik ze zover
gekregen om het liedje ‘all over the world, the
spirit is moving’ te begeleiden. Twee meiden en
ik zongen het. Ja en dat doen ze zomaar. Ik ben
zo trots! Hopelijk als ze terugkomen van
vakantie zijn ze nog gemotiveerd en gaan we
weer door.
Het plan is om in de komende tijd ook twee
zussen pianoles te geven.
Hieronder nog een foto van het kerstkoor in de
kerk. Vorig jaar leidde ik het koor samen met de
worship leader in de kerk en dit jaar deden we
het
weer

samen.
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- Willen jullie bidden voor discipline? Het is zo

makkelijk om met een project te beginnen
maar moeilijk om door te zetten, zoals bij de
gitaarlessen. Ik moet er elke keer bij zijn en
mag de kinderen niet alleen laten met de
gitaar.

Bid- en dankpunten
- Ik ben dankbaar voor mijn relatie met de

kinderen. Deze is altijd positief en ik geniet er
altijd van ze te zien en te horen hoe hun dag
was.

- Ik ben af en toe wat emotioneel onstabiel. Ik

weet niet of dat komt door de feestdagen of
doordat ik teveel vrijheid heb nu het
schoolvakantie is. Daarom zie ik ook weer zo
uit naar de structuur als de scholen beginnen.

- Het is verfrissend om spelletjes met ze te

spelen in deze vakantie. De sfeer is relaxter
omdat ze zelf mogen kiezen of ze meedoen
of niet. En dan blijkt dus dat ze graag
meedoen en hebben we zo’n goede tijd
samen.

DANK JULLIE WEL VOOR ALLE STEUN!
LIEFS, JOSIEN

- Ik heb een mooie kerstviering gehad met

Tiaan en zijn familie.

3

