Time fly’s when you have fun!

Hallo allemaal,
We zijn inmiddels ruim 3 maanden in ZuidAfrika op het moment van schrijven en we
kunnen zeggen dat het goed met ons gaat.
We genieten van elkaar, van ons werk en
van het land. We zijn God dankbaar dat we
hier mogen zijn en werken.
We hebben een filmpje gemaakt over wat
ons nu bezig houdt en wat we nu mogen
doen, maar voordat we hier verder op
ingaan wil ik jullie voorstellen aan Avigo.
Avigo zit bij de onderbouw van de
kinderclub. Hij zit op school in graad 2.
Hij geniet er van om naar de club te komen.
Als we met het busje in zijn woonwijk komen
dan rent hij vaak als een speer om mee
genomen te worden. Ook als zijn
leeftijdsgroep niet aan de beurt is, dan
probeert hij vaak om toch mee genomen te
worden. Tijdens de club staat hij vaak
vooraan met het dansen en zingt en danst
hij met vol enthousiasme mee. (foto Avigo)

Om nu te zeggen dat hij een voorbeeld-kindje is; dat is niet waar. Op de foto lijkt hij echt een
schatje, maar hij is ook echt een boefje. Helaas antwoord hij nog regelmatig met zijn vuisten.
Maar wij bidden en geloven dat als hij blijft komen naar de club deze houding ook gaat
veranderen!

We hebben in het filmpje gekozen voor verschillende foto’s van verschillende programma’s om
zo een kijkje te geven in wat we allemaal doen. We geven kinderclubs en we geven praktische
bijbellessen op scholen. We hebben een jeugdevent mee gemaakt en in de vakantie hebben we
vakantie programma gedraaid voor kinderen en jongeren. Verder hebben we een
mannenochtend en vrouwen middag georganiseerd.

Wist je dat…
We al regelmatig een groep apen gezien hebben die voor de auto voorbij staken.
Naast onze caravan lopen regelmatig losse koeien/paarden en ezels.
We hebben een hele grote familie erbij gekregen want alle kinderen spreken ons aan met
tannie Laureen en oom Ronald.
Verder heeft Ronald een snel cursus inburgering gedaan bij de huisarts. Wegens een gat in
zijn hoofd en later mocht hij nog op bezoek bij een ziekenhuis en huisarts wegens uitdroging
verschijnselen. Gelukkig is alles weer goed gekomen, dank de Heer en zijn we weer wijzer
geworden hoe dingen gaan in Zuid-Afrika.

Dankpunten:
2 Nederlandse vrijwilligers werken mee
voor 5 maanden
Good News ZA heeft een ZuidAfrikaanse jongen in dienst genomen
voor o.a. kind- en jeugdwerk.
Naast de vakantieweken kunnen we ook
weer op kamp met de kinderen.
Afgelopen maand heeft Good News ZA
meer dan 6000 mensen geholpen met
eten te geven.
We draaien nu ook op vrijdag club.
Gebedspunten:
De taal blijft een uitdaging! We willen dit
heel graag beter leren spreken.
We genieten van onze caravan op het
terrein maar weten dat dit tijdelijk is.
Graag gebed voor huisvesting.
Kinderen beter leren kennen. Dit proces
gaat door. Ze hebben echt de
persoonlijke aandacht nodig.

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.

