Verandering
We zijn inmiddels weer wat weken verder. Het weer
veranderd want het wordt steeds kouder hier omdat het
winter wordt maar niet alleen het weer veranderd ook de
kleine in de buik van Laureen veranderd.
Het groeit lekker door en we verstaan versteld van elke echo
die wie zien. Wat een Gods wonder om een kindje te zien
groeien in de moederschoot.
Wie kan het zien? Wordt het een jongetje of een meisje?
Deze vraag krijgen we regelmatig van de kinderen en de
tieners.
Wij willen het nog niet weten al hebben we wel onze
vermoedens

Huis
We zijn verder enorm dankbaar waar we nu mogen wonen. We merken dat we meer tot rust
kunnen komen om zo weer meer te kunnen geven aan de kinderen en jeugd. Bedankt voor de
giften die we hebben gekregen voor spulletjes in ons huis.
We hebben met veel plezier op het Light House gewoond en daardoor ook goed de ministrie
kunnen ontdekken. We hebben genoten van de vrijwilligers en bezoek dat voorbij is gekomen.
De Light house is niet alleen een plek voor kinderen en jeugd uit Karatara en omgeving maar
ook een plek voor vrijwilligers uit verschillende landen die hun talenten komen inzetten.
Met een kidsevent werken we samen met YFC (youth for christ) Knysna. Daar waren
vrijwilligers uit Duitsland en Amerika die kwamen helpen maar ook uit Noord-Ierland.

Vanaf 13 april was hier een CAR (children at Risk school) van Jeugd met een Opdracht uit
Nederland. Dit waren niet alleen Nederlanders maar er was ook een meisje uit Denemarken. Ze
waren niet alleen een zegen voor de kinderen en jeugd maar ook zeker voor ons als team.

Kaapenaars
Vanaf 26-06 tot 1-07 was hier een groep
van 19 jongeren en volwassenen uit
Kaapstad die verantwoordelijk waren voor
het kinder- en jeugdwerk.
Erg tof om te zien hoe ze deden. Max
lucado met het onderwerp jij bent
speciaal stond centraal deze week.
Deze week op het moment van schrijven
hebben we een groep van 26 jongeren en
volwassenen van world servants uit
Nederland ontvangen maar daar zullen
we in onze volgende nieuwsbrief meer
over vertellen.

Kleding
I.v.m. de kouw delen we naast voedsel nu ook kleding
uit. Bijzonder om bij de kleine kinderen de ogen
groter te zien worden als ze een nieuw kleding stuk
ontvangen. Wat zijn ze trots!

Wist je dat …….
We hier in Zuid-Afrika te makken hebben met loadshedding. Dit betekend dat de stroom
regelmatig er meerdere keren per dag voor een bepaalde tijd uit gaat.
We voor stroom naar de winkel moeten. Net zoals je beltegoed koopt voor een prepaid
mobiel, moeten wij dat ook voor het stroom doen.
We onze wc niet meer konden doorspoelen omdat ons koud water laatst op was. We moeten
namelijk nu ineens het water ook prepaid kopen en opwaarderen i.p.v. dat het automatisch
gaat. We moesten dit wel zelf ontdekken want de communicatie loopt in Zuid-Afrika vaak net
wat anders als in Nederland
We hier veel te maken hebben met Friezen. Theo en Jinke
komen uit Friesland maar ook Gerben en Janneke. Op het
moment van schrijven zijn er nog 4 andere frieze vrijwilligers
bijgekomen. (wel voor korte termijn) Zelfs de gynaecoloog van
Laureen heeft zijn roets in Friesland liggen. Maar ook al weten
we een ding zeker en dat is dat hier nooit een elf steden tocht
gehouden gaat worden ondanks dat er wel kinderen zijn die
zich er na kleden.

Dankpunten:
Dat alles er goed en gezond uit ziet met
ons kindje.
Voor alle vrijwilligers die ons komen
helpen.
We hebben in april, mei en juni bijelkaar
rond de 12000 maaltijden kunnen
uitdelen.
Theo en Jinke zijn weer veilig terug van
verlof en wij hebben als team alles door
kunnen draaien.
Laatst hadden we een mooie opkomst
met onze worship avond. Naast GNZA
waren er ook YFC vrijwilligers maar ook
onze buren en andere mensen uit
Karatara!

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?
IBAN: NL17 RABO 0360 9905 84
t.n.v.: Rafaelgemeenschap Elburg
o.v.v.: His purpose
(ANBI-status)

Bidpunten:
We hopen als GNZA erf 121 kunnen
kopen. Met als visie om daar sport en
spel te kunnen geven, kampen te
houden en te gebruiken voor crisis
opvang. Er is wel strijd om dit stuk land.
Dat onze klusjes man breekt met
zondige praktijken, zoals drugs en
stelen.
Eenheid met de nieuwe vrijwilligers en
dat God krachtig door ons heen werkt!
Goed met energie omgaan. Ronald
merkt dat het samenwerken met grote
groepen vrijwilligers van buitenaf extra
energie kost terwijl het ook weer erg
leuk is.
Dat de zwangerschap van Laureen
voorspoedig mag blijven verlopen.
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Persoonlijke website

Good news ZA

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails 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.

