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Het team
tijdens onze
maandelijkse
meetings

Lieve mensen,
Het nieuwe schooljaar is begonnen. De afgelopen twee maanden kreeg ik het
steeds drukker. Ik ben direct weer begonnen met Protective Behaviors lessen. Nu
heb ik het anders aangepakt, met meer rollenspellen, activiteiten, en minder
worksheets en papierwerk. Vorig jaar gaf ik les aan groep 1 tot 4, dit jaar groep 1
tot 5, dus voor de meeste kinderen is het herhaling. Ze zijn trots als ze me laten
zien wat ze nog weten. Op maandagen doe ik de lessen samen met een vrouw die
een kinderhuis runt in een plaatsje vlakbij Port Elizabeth. Zij wil graag meer
ervaring opdoen en heeft aangeboden mijn assistente te zijn. Daar ben ik zo blij
mee. Ze moet elke maandag wel een uur rijden om erbij te kunnen zijn, maar ze
doet het graag. Er is mij ook gevraagd in een van de network meetings of ik
geïnteresseerd ben om de Protective Behaviors training te geven aan andere
professionals. Dit zou betekenen dat dit een inkomstenpost voor mij kan worden.
Dus daar ben ik over aan het nadenken. In juni moet ik de leider van het
programma laten weten of ik de uitdaging wil aangaan. De vierde foto van boven
hier aan de rechterkant hoort daarbij.
Elke week zit ik nu samen met mijn baas (rechts achterin op de foto hierboven) om
te bespreken hoe onze week loopt. We werken hechter samen en ik neem steeds
meer over van haar, zodat zij stappen terug kan doen. Ze wil graag met pensioen.
Zo heb ik nu een betaalpas waarmee ik alle benodigdheden op twee huiswerk
centers kan kopen (eten voor de kinderen, schoonmaakmiddelen, etc.). Eens in de
paar maanden doe ik grote inkopen bij een soort Sligro. Ik houd de uitgaven bij op
expense reports die ik elke maand moet inleveren. Deze gaan dan naar onze
sponsor, Westside Family Church in Kansas, waar de administratie van fondsen
wordt bijgehouden.
Daarnaast ben ik begonnen de teams te coachen. In de vakantieperiode heb ik
mezelf ingelezen in coaching en onderhand zijn we bij sessie 4, voor 3
verschillende teams. Ik geniet hier erg van. Tot nu toe hebben we veel gepraat over
onze idealen, ons toekomstbeeld, onze doelen binnen de organisatie, en ook
daarbuiten. We willen graag de relaties onderling versterken, er voor elkaar zijn.
Soms is dat best lastig, omdat we elkaar soms niet goed begrijpen. Ik heb toch te
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maken met een andere cultuur en het proberen overdragen van mijn waarden en ideeën werkt gewoon niet.
Door de tijd te nemen om te proberen elkaar beter te begrijpen, en naar elkaar te luisteren, komen we samen
toch met goede plannen, al zijn ze misschien wat anders dan ik in mijn hoofd had. Naast het coachen probeer
ik ook regelmatiger de teamleden te spreken, niet vluchtig tijdens de huiswerkklassen, maar op afspraak. Zo
gaan Ethel (uit Walmer) en ik nu samen de bijbelstudie lessen doen voor de kleine kinderen op
vrijdagmiddagen. Ze deed dit altijd alleen maar wil graag mijn input. Ik heb van iemand uit mijn kerk allerlei
lesidee boeken gekregen, dus we gaan hiermee aan de slag. We hebben de eerste les samen doorgenomen.
Elke bijbeltekst zochten we op en bespraken we uitvoerig. Waar ik zelf wat vluchtiger hier doorheen zou zijn
gegaan, wil zij nadrukkelijk stilstaan bij elke Bijbeltekst en mijn mening horen over de betekenis. Soms wil ze
ook wat verder lezen. Dat zijn de momenten waarop ik leer om haar wat beter te begrijpen.
Ik ben ook begonnen met het leesprogramma ‘Jolly Phonics’ wat op een creatieve manier de kinderen leert om
Engels te lezen en schrijven.
Aan het eind van de maand maart gaan we op een retreat, waar de teams bij elkaar komen, uit Port Elizabeth
maar ook uit de Transkei, en we workshops doen en elkaar opbouwen. Dit is mijn eerste retreat, vorig jaar was
het gehouden vlak voor ik me aansloot bij de organisatie.
Afgelopen maand zijn we erop uit gegaan om voor
de mensen die op straat leven liederen te zingen
en te helpen met het uitdelen van maaltijden. De
organisatie die deze maaltijden verzorgt heet
Lovestory. Zij vertellen de mensen van de Here
Jezus, het hele jaar door, van maandag tot vrijdag.
Ik vind het mooi dat ik het ‘One Life Child Walmer
Choir’ nu de gelegenheid kan bieden voor anderen
te zingen. Ze zingen zo mooi in Xhosa en ik wilde
er al langere tijd wat meer mee doen, maar wist
niet goed wat. Ik leer ze ook Engelse liederen. Ik
hoop dat we langzaam maar zeker meer naar
buiten kunnen treden en hun talenten kunnen
laten horen.
DANK- EN BIDPUNTEN
- Tiaan heeft mij 4 januari ten huwelijk gevraagd!! Dat is
natuurlijk de grootste highlight. We willen 2 januari 2020
gaan trouwen en hopen een verlovingsfeest te geven in
Nederland ergens in de zomer van dit jaar.
- Ik ben dankbaar voor de relatie met Alison en Greg (mijn
bazen) bij wie ik altijd terecht kan en bij wie ik me thuis voel.
- De laatste weken voel ik me wat oververmoeid en
emotioneel onstabiel. Er gebeurt zo veel tegelijk en ik merk
dat ik het moeilijk vind om allemaal te verwerken. Willen
jullie bidden voor hernieuwde energie?
Dank voor jullie steun en gebed. Ik zie ernaar uit om
weer naar Nederland te komen!

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN
Voor wie regelmatiger op de hoogte gehouden wil worden van waar ik mee bezig ben:
stuur mij een mailtje ‘jovanzonneveld@hotmail.com' en dan voeg ik u toe op de Facebook pagina.
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’.
S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)
ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)
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