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Lieve mensen,
Excuses voor de vertraging van deze nieuwsbrief. Ik dacht er nog even mee te
wachten, want er zijn een aantal dingen nog niet helemaal duidelijk omtrent mijn
werksituatie. Maar laat ik maar schrijven. Dan weten jullie van de ontwikkelingen en
kunnen jullie meebidden. Ik ben nu anderhalf jaar hier en zit nu op de helft van mijn
visum periode. Vorig jaar maart ging het niet zo lekker met mijn werk en had ik een
stap teruggenomen door uit het professionele team te stappen en me vooral te
richten op activiteiten met de kinderen. Ik had een nieuw - parttime - contract
opgesteld, maar in deze periode van iets meer dan een jaar ben ik toch weer deel
geworden van het professionele team. Er was zo veel te doen en ik wilde me wel
graag inzetten, maar ben daardoor mijn prioriteiten weer kwijtgeraakt. Ik wilde
graag ook naar andere tehuizen en scholen maar heb hier geen tijd voor gehad. Ik
worstel met de stabiliteitsproblemen bij Maranatha en voel me te gebonden aan
deze plek. Daarom heb ik besloten mijn werkcontract bij Maranatha te beëindigen.
Binnenkort vindt het eindgesprek plaats, waar mijn ouders ook bij zullen zijn. Ik wil
graag doorgaan met dagelijkse huiswerk ondersteuning en sport begeleiding, als
een vrijwilliger, van buitenaf. Op die manier blijft mijn relatie met en betrokkenheid
bij de kinderen hetzelfde. Daarnaast wil ik meer doen met het Protective Behaviors
programma op basisscholen en heb ik wellicht een mogelijkheid om voor een
andere organisatie te werken. Er is nog veel onzeker. Ook moet ik uitzoeken hoe
het nu met mijn visum moet.

Protective
Behaviors
In de vorige
nieuwsbrief schreef ik
over het Protective
Behaviors programma.
De vrouw die de
cursus had gegeven in
februari woont in
Australië en komt deze
1

MARANATHA SIYAKATALA CHILD AND YOUTH CARE CENTRE
maand naar Port Elizabeth om nog een
informatiesessie te geven. Ik heb met haar
gebeld en we spreken over een week of twee af
om te bespreken hoe de lessen gaan. Jetske
(een vriendin uit Nederland) kwam langs in
maart en we zijn samen van start gegaan op 16
maart. Het doel van deze lessen is de kinderen
te beschermen tegen seksueel misbruik op een
speelse en creatieve manier. Ondertussen ben
ik bijna halverwege het programma. Op de
basisschool waar ongeveer 10 van de kinderen
van Maranatha zitten heb ik 4 van de 10 lessen
gegeven, in 7 verschillende klassen. Ongeveer
100 kinderen weten nu wat ‘early warning signs’
zijn (wat ze in hun lichaam voelen als ze zich
bang of onveilig voelen), dat ze altijd het recht
hebben om zich veilig te voelen en wat ze
moeten doen als ze zich niet veilig voelen. Ik
zing liedjes met de kinderen over emoties
(zoals ‘if you’re happy and you know it’) en laat
het ze uitspelen. We doen soms een rollenspel.
Ik vind het mooi om te zien hoe de kinderen hun
emoties laten zien. Ze mogen als ze de kwade
emotie laten zien ook zo hard roepen als ze
willen (‘IF YOU’RE ANGRY AND YOU KNOW
IT’).

Bid- en dankpunten
• Ik ben dankbaar dat het Protective Behaviors

programma zo goed gaat. De kinderen zijn
steeds weer enthousiast en ik geniet er erg
van.
• Ik ben dankbaar dat mijn ouders op bezoek

kunnen komen. Zij komen woensdag hier aan
en kunnen mij dan ook wat meer
ondersteunen en meedenken over hoe ik nu
verder moet.

Church Camp

• We hebben hier nog steeds regen nodig.

Van 2 tot 4 maart was er een kerkkamp en ik
mocht de vier grote meiden meenemen.
Covenant Grace Church heeft de kosten voor
ons gedekt voor eten en drinken in het
weekend. Vrienden van Tiaan en mij hebben
ook bijgedragen. Het was een fijn weekend met
spelletjes, bijbelstudie, en vooral veel quality
time met elkaar.

• Bid alstublieft voor de komende weken waarin

mijn eindgesprek plaatsvindt en waarin ik nog
wat onzeker ben over de volgende stap. Ik
weet dat God mij leidt, maar zou toch wel
graag al wat meer duidelijkheid hebben.

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN
Voor wie op de hoogte gehouden wil worden van alle ontwikkelingen:
Facebook: ‘Maranatha Siyakatala’
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: nieuwsjosien@hotmail.com
Eenmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen o.v.v.
‘Project Children’s Home Afrika’.
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