Josiens kinderwerk in Zuid-Afrika
Juli - Augustus - September 2019

Lieve mensen,
in september 2016 vertrok ik naar Port Elizabeth in Zuid-Afrika
om daar met kinderen te werken. Omdat een vrijwilligersvisum 3
jaar geldig is, heb ik om 3 jaar steun gevraagd. Deze 3 jaar zijn
nu om. Ik wil iedereen hierbij van harte bedanken voor alle steun,
gebed en opbouwende berichtjes. Sommigen van jullie stuurden
een kaartje, anderen een mailtje, ik kreeg af en toe wat extra geld
op mijn rekening, zomaar. Ik waardeer het allemaal heel erg!
DANK JULLIE WEL!
Tijd in Nederland
3 juli kwam ik aan in Nederland en werd ik opgewacht door mijn
familie. Mijn nichtjes konden het niet eens worden over wie mij het
allermeest gemist heeft. En ze wilden allemaal mijn hand vasthouden.
Het was een gezellig weerzien.
Ik ben direct een baan gaan zoeken, in Amsterdam, Utrecht en
Hilversum. Ik heb 3 gesprekken gehad en gelukkig kon ik na
anderhalve week direct aan de slag op het hoofdkantoor bij
Hunkemoller bij de import/export afdeling. Heel fijn want deze functie
was gewoon in Hilversum. Hier heb ik 10 weken gewerkt.
En zo is de tijd best weer heel snel gegaan. Tiaan kwam 23 augustus
aan in Nederland (foto bovenin). 7 september vierden we onze
verloving met een feest in Hilversum. Alles was georganiseerd door
mijn familie en thuisfront. We hebben er enorm van genoten!
1

De geplande 3 jaar zijn om. Hoe nu verder?
Nu deze 3 jaar om zijn is de vraag van veel mensen steeds: en hoe nu verder? Ik werk sinds
mei 2018 voor One Life Child. De missie van de organisatie is simpel: Loving Jesus,
Becoming like Jesus en Sharing Jesus. We hebben als team van Port Elizabeth ongeveer
130 kinderen onder onze hoede gekregen. De verantwoordelijkheid is groot, maar we doen
het samen. We houden allemaal van deze kinderen en willen ze zien opgroeien tot
volwassenen met een hart voor de Here Jezus. We botsen soms wat, begrijpen elkaar niet
altijd even goed, maar we zijn wel een familie. Ik voel me er thuis.
Financieel ben ik niets tekort gekomen in de afgelopen 3 jaar. Ik voel mij gedragen door de
Vergaderingen en mijn thuisfront comité en vrienden en familie.
One Life Child wordt in Port Elizabeth geleid door Greg en Alison Colin. Zij hebben een
aantal maanden voor ik in Nederland aankwam aangeboden mij financieel te willen
ondersteunen. Dit betekent dat ik voor ongeveer 50% van mijn levensonderhoud ben
voorzien. Maar het betekent ook nog steeds dat ik afhankelijk ben van giften vanuit
Nederland. Zouden jullie mij willen blijven steunen?
Woensdag 2 oktober vliegen wij weer terug naar Port Elizabeth. Willen jullie bidden voor een
veilige reis en een goede omschakeling?
Liefs van Josien

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’.
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