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Update
Het is weer hoog tijd voor een update vanuit Zuid Afrika! De afgelopen maanden zijn voorbij
gevlogen!
De kinderen hebben ondertussen hun schooljaar afgerond en wij hebben van een aantal
afscheid genomen. Natuurlijk met een officiële ‘graduation’, voor hen die naar de
middelbare school gaan volgend jaar. We blijven voor hen bidden natuurlijk en de
deur van Meetse staat voor hen open!
Het voelt nog steeds een beetje raar: het is hoog zomer (terwijl ik dit schrijf 38
graden...), het schooljaar wordt afgerond en dan staat kerst al voor de deur! Op
een of andere manier past dat toch niet helemaal bij elkaar. Helemaaal als er
foto’s van sneeuw in NL op facebook voorbij komen!
We hebben ook weer afscheid genomen van verschillende teamleden en anderen
zijn op vakantie of verlof.
Ikzelf zal wel een aantal dagen vrij hebben, maar ik weet nog niet helemaal precies
wanneer. Ik zie uit naar een paar dagen rust, voordat het nieuwe schooljaar weer gaat
beginnen!

Kerstgroet
Vanuit Zuid Afrika wil ik jullie allemaal gezegende feestdagen toewensen! Gods zegen ook voor het nieuwe jaar!

Decembermaand op Meetse
Zoals ik al zei hebben de kinderen vakantie van school en dus ook van
het afterschool programme op Meetse! Ook de andere ministries,
drugministry/kids club/discipleship/Aganang (naar families in de buurt
gaan om daar
bijbelstudies te houden
of om gewoon een
praatje te maken) etc.,
zijn er even niet. Maar
dat betekent niet dat
we vrij hebben! Het is bij uitstek de gelegenheid om alles eens flink
schoon te maken en uit te zoeken. Een flinke klus, want we krijgen
door het jaar heen verschillende donaties. Spullen die wijzelf niet
gebruiken, doneren we weer aan lokale initiatieven hier in de buurt, zoals daycares, clinics etc.
Dus de afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan en met resultaat! De bibliotheek is opgeruimd, het magazijn, het
computerlokaal....
Hartelijk dank ook voor
alle donaties die zijn
binnengekomen om
nieuwe materialen aan
te schaffen! We hebben
nu een heel aantal
schoolboeken in de
bibliotheek die tijdens het huiswerk maken kunnen worden gebruikt.
Ook zijn er vandaag computers vanuit Nederland aangekomen, die we
gelijk in de computerclass hebben geïnstalleerd. De jungle gym (soort klimrek) is opgeknapt, rot en gespleten hout is
vervangen, dus het is weer helemaal veilig voor de kinderen om op te spelen!
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