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Deze brief is wat vroeger dan normaal… Het gaat goed met ons, we doen ons
best, maar het is niet makkelijk… Mary is in September vertrokken naar de
Discipleship Training school van Jeugd met een Opdracht in Zuid Afrika. We
hebben heel regelmatig kontakt en ze geniet!! Ik ben blij voor haar dat ze daar
naar toe kon, een andere omgeving, nieuwe mensen en tijd met God
doorbrengen. Ze komt in Februari terug naar Oeganda en dan wachten we maar
even af, wat de volgende plannen gaan worden. Ik wil iedereen die heeft
meegeholpen om het financiële plaatje rond te krijgen, heel erg bedanken voor de
steun!!
Helen en ik zijn nu samen thuis en dat was wel even wennen.
Overal zijn herinneringen te vinden van Sarah en Cathy. Helen
was ook op een nieuwe school begonnen, wat niet altijd
eenvoudig was. Ze zat niet lekker in haar vel, steeds ziek en
pijn hier en dan daar. Er werd een afwijking aan haar knie geconstateerd. Ze
moest overdag een soort brace om haar been dragen, zodat de knie wat meer
gefixeerd werd. Dat is natuurlijk niet leuk als je 14 jaar bent en net op een nieuwe
school begint en je (Muzungu) moeder je naar school moet brengen omdat je niet
zover kan lopen met dat ding om je been!!!
Met mij gaat het redelijk, het gemis en de pijn komt met golven, soms kan er zo maar iets me
herinneren aan Cathy of Sarah en staan de tranen in de ogen. De cultuur gaat hier zo anders met
rouwen om. Na de begrafenis hoor je niet vaak de naam van de overledene, en dat is soms wel
moeilijk. Helen en ik zagen als een berg tegen de Kerst op, vorig jaar waren we met ons vijven, we
versierden het huis en de kerstboom samen, we hebben samen gebakken en gekookt en nu zijn we
maar met z’n tweeën. Het plan kwam om samen met de Kerst naar Nederland te gaan, Helen heeft
nog een geldige visum, het zou dus heel makkelijk kunnen. We hebben besloten om het te doen, het
was duur, maar we hebben geboekt en we vliegen op 13 december naar Nederland!!! We gaan 4
weken blijven en we hebben er alle twee zo’n zin in…. Het was helemaal niet in de planning, als er
mensen zijn die ons wat kunnen helpen met de tickets, zijn we daar heel blij mee! Helen en ik
kunnen goed praten over alles wat er is gebeurd, met tranen soms, maar het is ook goed om even in
een andere omgeving te zijn.

Amecet…
In de vorige brief schreef ik al dat ik weer aan de slag ben gegaan in Amecet .
Op het moment is het vrij rustig in het huis. We hebben twee tweelingen,
Regina en Proscovia van 11 maanden en Patrick en Patricia van 4 weken
oud. Daarnaast hebben we 3 jongetjes die Daniel heten. Daniel 1, is 1 jaar
oud en is HIV+ en heeft TBC, hij was heel zwak en ziek, op de foto hiernaast
kun je zien dat we hem moesten voeden via een sonde. Hij had grote,
geïnfecteerde wonden op zijn hoofdje die maar niet wilden genezen. Hij is
begonnen met de ARV’s en de TBC medicijnen en nu zien we hem gewoon opknappen. Hij is achter
in zijn ontwikkeling, begint nu te kruipen, maar het is zo geweldig als je hem ziet lachen en spelen!!
Daniel 2, is volgens de papieren 11 maanden oud (wij
denken dat hij ouder is), hij was ondervoedt en had
oedeem, was erg sikkeneurig, maar nu loopt hij rond
en is zo vrolijk. Daniel 3, hij is een pasgeboren baby,
zijn moeder overleed na de bevalling en zo kwam hij
bij ons. Het bemoedigt me zo als ik zie hoe deze
jochies zijn opgeknapt, hoe vrolijk en ondeugend ze
zijn!! (Daniel 1: midden, Daniel 2: tweede van links)

De Farm....
Het laatste kalfje is helaas levenloos geboren, gelukkig is de
moeder koe wel okay en geeft ons melk. De farm is in
ontwikkeling, we hebben bomen kunnen planten en de koeienstal
wordt uitgebreid. We kunnen dan 10 koeien hebben en we
gebruiken het gedeelte waar de 3 grote koeien nu staan als
opslag voor voedsel.
En in Amecet koken we nu op onze
koeienpoep!!!! De Biogas waarover ik
in mijn vorige brief over schreef is
realiteit
geworden.
De
grote
ondergrondse tank is gevuld met
koeienpoep en de staf heeft les gekregen waar ze op moeten letten. We
doen alles stapje voor stapje, zodat we het goed kunnen bijhouden en
ook ons werk in Amecet kunnen doen, want uiteindelijk is de Farm er om
het werk in Amecet te ondersteunen (en niet andersom!!).
Ik ben mijn collega’s in Amecet heel dankbaar voor hun steun, gedurende de laatste maanden,
Simon, Elias en Dominique hebben me enorm geholpen en me de vrijheid gegeven om te rouwen
over het verlies van Sarah en Cathy. Ik ben hen ook zo dankbaar dat ze me de gelegenheid geven
om weer naar Nederland te gaan voor deze 4 weken. Ik wil jullie ook graag bedanken voor alle steun
en hulp. Op dinsdag 7 januari zullen Helen en ik een avond houden in het
gebouw ‘de Basis’, Bessestraat 8 in Goes, om jullie te ontmoeten en ook te
delen over de begrafenissen en hoe het met ons gaat. Als ik terug kijk over de
maanden juni en juli, zie ik ook zoveel om dankbaar te zijn en toch door alles
God te kunnen vertrouwen. De avond begint om 8 uur, maar om half 8 staat de
koffie klaar!! (lekker nederlands)
We gaan ons klaar maken voor de Amun week, waar we zo’n 45 kinderen zullen ontvangen. Er is
nog veel te doen, En een week daarna vliegen Helen en ik naar Nederland! We gaan daar samen en
met jullie Kerst vieren. Het is en blijft dubbel, we denken aan 7 jaar geleden toen we met z’n vijven in
Nederland Kerstfeest vierden... Ondanks alles is het het Feest dat Christus mens werd en dat Hij ook
onze pijn en verdriet kan begrijpen.
Ik wens jullie allemaal een gezegend Kerstfeest, dat Zijn Licht mag schijnen in het nieuwe jaar dat
voor ons ligt! Met nieuwe uitdagingen en nieuwe zegeningen!!

Tot ziens!!!!!!

Helen en Els

Helen en ik zullen in Goes wonen in de weken dat we in
Nederland zijn.
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