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Lieve mensen,
IK KOM NAAR NEDERLAND!! Ik zie ernaar uit om iedereen weer te zien, en vooral
veel tijd te besteden met mijn familie.
Ik kom 3 juli aan en blijf tot en met september. Ik ben online aan het kijken voor
werk. De economie is goed, dus ik zal waarschijnlijk wel snel iets vinden. Tiaan
komt ook, maar wat later. Hij blijft dan voor 6 weken. Hij zoekt dan klusjes om
zichzelf bezig te houden overdag.
Huisbezoeken en schoolbezoeken
In de afgelopen maanden zijn we wat actiever bezig geweest met de huizen en
scholen bezoeken van onze kinderen. Door het contact met leraren op school en
ouders thuis blijven we zo goed mogelijk op de hoogte van hoe het met onze
kinderen gaat. De foto hierboven is genomen bij Vulumzi, een middelbare school.
Onze high schoolers waren blij verrast om ons bij hun school te zien.
De reden voor ons bezoek daar was minder vrolijk. Twee meiden hadden al meer
dan 40 dagen school gemist. Wij waren daar niet van op de hoogte en realiseerden
ons dat we contacten moeten leggen met leraren op alle scholen. Huisbezoeken
zijn niet genoeg.
Jeugd
Eens in de maand doen we op zaterdag een jeugddag. De jeugd van twee centres
(Walmer en Wells Estate) komen bij elkaar. In mei hebben we een debat gehouden
over armoede en technologie en hoe dit samengaat, geleid door een van de high
schoolers. Dat was erg interessant en vermakelijk. De kinderen moesten zich aan
de debat regels houden. Als partij 1 zijn zegje doet, moet partij 2 luisteren. Als
partij 2 wil reageren, moet ze zeggen: ‘permission to speak’ of ‘point of correction’.
De scheidsrechter bepaalt dan of er toestemming gegeven wordt of niet. Het gaf
een soort rechtszaal gevoel en de jeugd leek er ook veel plezier in te hebben.
Hierna zijn we naar het strand gegaan. In juni zijn we naar Wells Estate gegaan. We
zongen wat liedjes, splitsten op in tweetallen (een van Wells Estate, een van
Walmer) om elkaar te leren kennen en kwamen vervolgens weer bij elkaar in de
groep om elkaar te introduceren. Dat was een leuke opdracht. Daarna speelden de
kinderen wat voetbal/netbal en waren er hotdogs te eten.
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Phonics
Het phonics programma dat ik met Walmer en Wells Estate aan het doen ben (tweede foto van boven in het
rijtje), geef ik nu over aan Alison, mijn leidinggevende. Het verschil in level is erg groot, zelfs binnen dezelfde
klas. Het ene kind schrijft prachtig. Het andere kind kan helemaal geen letters schrijven. Dat maakt het
moeilijk om klassikaal lessen te doen. Eigenlijk zou een op een het beste zijn, maar daar zijn niet genoeg
mensen voor. Tegen de tijd dat ik terug ben komen er ook veel vrijwilligers uit Amerika ons helpen. Deze
vrijwilligers mag ik dan begeleiden en taken geven.
Waar ik wel in geloof is dat heel veel methodes en manieren werken, als er maar continuiteit in zit. En daar zit
ook gelijk de moeilijkheid in. Dat vergt meer inzet, moeite, doorzettingsvermogen. De kinderen leren blenden
(letters combineren om een woord te maken) en phonemic awareness (woorden opsplitsen in afzonderlijke
letters). We gebruiken liedjes en spelletjes en ik laat ze ook vaak in tweetallen oefenen, een groter kind met
een kleiner kind. Het is zo schattig te zien hoe ze elkaar helpen (vierde foto in het rijtje van boven).
Bijbelstudie
Hiernaast zie je een foto van de bijbelstudie in Walmer. Elke keer
dat ik de bijbelstudie bijwoon (hij wordt in het Xhosa gehouden)
vind ik het weer zo mooi om te zien. De kinderen luisteren naar
hun leider en stellen veel vragen, bijvoorbeeld: Hoe ga je ermee
om dat je ouders zeggen dat je je voorouders moet vereren,
terwijl God zegt dat je alleen Hem mag vereren? En de Bijbel
zegt ook dat je je ouders moet gehoorzamen. Wat moet je dan
doen? Een van de onderwerpen waar een aantal weken tijd voor
werd genomen was: de karaktereigenschappen van God.
Crisis cases
De afgelopen tijd ben ik ook veel bezig geweest met onze crisis
cases. We zijn bezig twee meiden in een rehab-centre in te
schrijven. Er zijn ook twee gevallen van kinderhandel, waar we
proberen om de kinderen uit de situatie te krijgen en in een kindertehuis of cluster foster care te krijgen. Dat
gaat niet zo vlot en is zeker niet makkelijk. Soms wil het kind niet geholpen worden en vaak kent de politie de
wet niet goed genoeg en weten ze niet hoe ze in moeten grijpen, of durven ze het niet. Soms worden ze
afbetaald. Gelukkig heb ik iemand gevonden op een whatsapp groep van allemaal maatschappelijk werkers
die gespecialiseerd is in zaken over kinderhandel en weet welke stappen we moeten nemen om het kind te
helpen. Ik vind het ook moeilijk om dit nu over te moeten dragen.
DANKBAAR
- In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik dat ik niemand had om mijn appartement aan onder te verhuren. Dat is
onderhand gelukt. Ik heb huurders gevonden dus maak geen onnodige kosten hier. Dat is een groot
dankpunt!
- Tiaan en ik hebben twee sessies gevolgd om ons voor te bereiden op ons huwelijk. Dat is georganiseerd via
de kerk en we komen met 4 andere stellen samen. De komende 3 maanden gaat Tiaan er alleen heen en
zullen we via Skype alles doorspreken.
- Daarnaast ben ik dankbaar voor mijn kerk, vrienden, veiligheid, gezondheid.
BID ALSTUBLIEFT…
- voor onze twee meisjes die verwikkeld zijn geraakt in kinderhandel. Ik weet niet hoe zulke beschadigde
kinderen zich verder gezond kunnen ontwikkelen. In dit hele proces waar we nu mee bezig zijn hebben wij
als team veel wijsheid nodig.
- voor een veilige vliegreis en een gezegende tijd in Nederland.

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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