Hallo allemaal,
Na een goed afscheid van familie en
vrienden, bleef het tot op het allerlaatste
moment spannend of we voor onze
geplande vliegdatum, dinsdag 17 augustus,
onze vrijwilligersvisa zouden hebben.

Visa
Soms moet je stappen in geloof nemen. Het aanvragen van onze visa was een spannend
proces tot op het laatste moment toe.
Na mislukte pogingen om telefonisch met de ambassade in contact te komen, zijn we een
aantal keer op en neer gereden voor uitsluitsel over de goedkeuring van ons visa. Uiteindelijk
hebben wij de dag (maandag 16 augustus) voor vertrek te horen gekregen dat onze
vrijwilligersvisa goedgekeurd zijn en hebben we ze ook mee kunnen krijgen. En daar zijn we de
Heer erg dankbaar voor!
Vlucht
Na een lange, maar goede vlucht zijn we
goed aangekomen in Zuid-Afrika. We
werden opgehaald in George en
meegenomen naar Karatara, waar het kinden jongerencentrum het LightHouse staat.

“Landen”
Op het moment van schrijven zijn we bijna 4
weken in Zuid-Afrika. Deze eerste weken
staan vooral in het teken van wennen,
verkennen en leren kennen.
Zo moesten we oefenen in het links rijden,
wennen aan ons nieuwe stekje voor nu,
boodschappen doen, Afrikaans leren,
nieuwe mensen ontmoeten, maar bovenal
de kinderen leren kennen van de
kinderclubs.
We hebben ook al kennis gemaakt met
mensen van het bestuur van Good News
ZA. Een mooie groep mensen met
verschillende talenten.
De afgelopen weken hebben we al mee
kunnen draaien met de naschoolse
kinderclubs en de praktische bijbellessen op
de scholen. Ook hebben we een outreach
meegemaakt samen met een groep
bijbelschoolstudenten in een township.
Ondanks de nood die we zien worden we
echt blij als we een glimlach op de gezichten
van deze kinderen zien.
Lekker dansen met de kinderen, kinderen
zien bidden en luisteren naar een verhaal uit
de Bijbel en nog meer… Genieten!

Afrikaans
Naast het genieten is het soms ook een
uitdaging om met de kinderen in gesprek te
gaan. Het Afrikaans is in het algemeen
redelijk te verstaan als ze maar, ‘stadig
praat’, langzaam praten, maar deze lieve
kids praten toch wel met een redelijk accent.
Dus nog een mooie uitdaging voor de
komende tijd.
We hebben een klein filmpje gemaakt over
de afgelopen tijd om een indruk te geven
van al onze belevingen. Geniet dit! (veel
plezier!)
Baie dankie (Erg bedankt) voor jullie
betrokkenheid en Gods Zegen!
Laureen en Ronald de Bruin

Dankpunten:
- Dat we op tijd een vrijwilligersvisa hebben gekregen.
- Goede vlucht hebben gehad.
- Fijn contact met Theo en Jinke.
- Door de versoepelingen w.b.t. corona konden we gelijk meedraaien met de kinderclubs en
scholen bezoek.
- Dankbaar met ons tijdelijke woonplek.
Bidpunten:
- Dat we snel mogen inburgeren, vooral de taal snel mogen leren.
- Dat we naast het herkennen echt de kinderen mogen leren kennen.
- Dat de kinderen echt een keuze voor Jezus gaan maken.
- Onze buurman drinkt veel alcohol en is de vader van een 3-jarig meisje dat ook naar de
kinderclub komt. Graag gebed dat hij gaat stoppen met drinken en de Heer gaat aannemen.

Contact gegevens:
Whats app:
06-21262813 (Laureen)
06-47122427 (Ronald)
ronaldlaureen@yahoo.com
Aanmelden nieuwsbrief?
Ga naar onze website, of mail ons
ronaldlaureen@yahoo.com
Steunen?
Ronald en Laureen de Bruin
IBAN: NL17 RABO 0360 9905 84
t.n.v.: Rafaelgemeenschap Elburg
o.v.v.: His purpose
(ANBI-status)
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ronaldlaureen.weebly.com

goodnewsza.com

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u laureenirene@hotmail.com toe aan uw adresboek.

