Ook in 2017 hebben we, met uw hulp, weer veel kunnen betekenen voor de Swazies, die op ons pad
kwamen. In het onderstaande overzicht hopen we u een idee te geven hoe we samen met u tot
zegen zijn geweest op veel uiteenlopende manieren.
Januari is bij uitstek de meest drukke en stresvolle maand voor ons en voor de Swazies met
schoolgaande kinderen. Veelal op het laatste moment, vlak voordat het nieuwe schooljaar start,
moet het schoolgeld voor de highschool kinderen worden voldaan. Door de afgelopen jaren heen
zijn we steeds meer kwetsbare kinderen gaan supporten met hun school en transportgeld. En
hebben daarom in 2017 een Kids Sponsor Plan opgericht waar we nu 11 jongeren mee helpen.
Ook dit jaar hebben we gedurende het hele jaar pre- en primary scholen in Nkwalini kunnen
bezoeken. Wekelijks maken we de kinderen bekend met hun liefdevolle Vader door het vertellen en
uitbeelden van bijbelverhalen. Hierbij gaat het wekelijks om zo’n 120 kinderen in de leeftijd van 4-6
jaar. En elke vrijdagmorgen verzorgen we de dagopening voor 735 kinderen in de leeftijd van 7-14
jaar.
Verder bezoekt Anne, met Musa en Sicelo, de primary en Highschool voor dove kinderen in Siteki, 2
uur rijden van Mbabane. Samen zo’n 200 kinderen die we vooral met beeldmateriaal bekend maken
met het evangelie. Een speciale groep mensen in Swaziland die nog niet bereikt was met het
evangelie. Alle highschool studenten hebben we voorzien van engelse bijbels, maar we willen ook
graag dat de bijbel in de Siswati gebarentaal wordt vertaald. Er is hier een start mee gemaakt.
Op 14 februari hebben we weer onze jaarlijks terugkomende Valentijnsactie gehouden. Met het
uitdelen van rozen en candybars (voor de mannen) hebben we dit keer 330 Swazies bekend kunnen
maken met ‘de Maker’ van de roos.
Birgitte heeft 2 Empowering trainingen gegeven. Een met de kinderen van de kidsclub van Zodwa en
eentje met de kinderen van Petros & Elisabeth. Hier leren jongeren wie ze zijn en voor zichzelf op te
komen. Het doorslaan van een plank aan het eind van de training, symboliseert datgene waar ze
mee willen afrekenen of doorheen willen breken. Iedere zaterdag gaat Birgitte naar Zodwa, waar
zo’n 40 kinderen samen komen voor ‘zondagsschool’.
We beschikken gelukkig ook over een Noodhulp pot, die we met jullie hulp kunnen gebruiken voor
de meest essentiële en elementaire hulp. Dit kan gaan om ziekenhuisbezoeken en operaties e.d. van
de families waar we mee omgaan, tot een schoolreisje van de lagere school kinderen. Maar ook
noodhulp voor eten en ander praktische hulp om te overleven.
Maandelijks bezoeken we de vrouwengevangenis en de jongens in de gevangenis worden 2x per
maand bezocht. Gelukkig kon Anne, samen met Musa, Sicelo en Tutu dit jaar starten, met hun
eerste disciplegroup binnen de gevangenismuren. Ze gebruiken een discovery bible study methode
die erg in de smaak valt en zijn vruchten afwerpt. En de groep groeid snel. De jongens zijn allemaal
voorzien van bijbels.
Naast deze groep draait er een discipelgroup van jonge jongens, waar Anne na 3 jaar de leiding heeft
overgedragen aan Musa. En Birgitte heeft haar bijbelstudiegroep met vrouwen, allemaal
vriendinnen van Zodwa, die 1x per week samenkomt. Ook deze groepen zijn voorzien van bijbels.

Musa en Sicelo zijn 2 jonge mannen waar Anne jarenlang mee op mocht trekken. Beide hebben op
onze YWAM base hun DTS gedaan en we mochten getuige zijn van hun doop. Deze mannen zijn nu
close friends en hebben besloten om staff te worden bij YWAM. En zijn daardoor onderdeel van veel
ministries die we doen (assemblies, dovenschool, gevangenis en big dreamers)
Birgitte bezoekt verder wekelijks de kinderafdeling van het goverment ziekenhuis. Emotioneel best
zwaar, maar het is haar op het lijf geschreven. Naast een luisterend oor en een klein kadootje, bidt
ze voor de kinderen en voor de moeders, die dag en nacht aanwezig moeten zijn.
Met Musa en Sebe, 2 jonge swazies zijn we de Big dreamers gestart. Een evangelisatie-fun dag,
bedoeld voor kinderen en jeugd in de rural areas. Met sport, spel, drama, knutsel en het evangelie,
verzorgen we een leuke dag en wordt iedereen voorzien van een lunch, drinken en lekkers. We
brengen oa een springkussen mee, wat een daverend succes is.
In december vinden de jaarlijkse afsluitingen plaats van verschillende groepen, die we uitnodigen op
de base en waar we een leuke dag voor organiseren, met oa een barbeque,
Via deze weg willen we nogmaals onze dank uitspreken voor alle ondersteuning, in welke vorm dan
ook! En weet dat uw geld goed wordt besteed. Dus namens ons en onze onze swazi vrienden, klein
of groot, we zijn zeer dankbaar voor uw trouwe giften. En voor velen betekent dit hoop, hoop op
een betere toekomst!

