
Sociaal jaaroverzicht 2018 

Ook 2018 hebben we, met uw hulp, veel kunnen betekenen voor de Swazi’s om ons  heen. Hopelijk 

verheldert het onderstaande overzicht, hoe we samen met u tot zegen zijn geweest.  

Het jaar start,  zoals we geleidelijk gewend zijn, wat stressvol. Veelal op het laatste moment komen 

de kinderen die we helpen met het Kids Sponsor Plan met hun schoolfees bonnetjes. En dienen er 

zich elk jaar weer een aantal nieuwe zorgwekkende  situaties van drop outs aan, waarvan we erweer 

een paar toe hebben kunnen voegen aan ons Kids Sponsor Plan. Dus ook dit jaar zijn we weer in staat 

geweest om de bestaande groep en een paar nieuwe kinderen te helpen met het bouwen aan een 

hoopvollere  toekomst. 

Ook dit jaar hebben we weer allerlei scholen mogen bezoeken. Birgitte haar prescholen en Anne de 

primary school in Nkwalini en Siteki (dovenschool),  en de Highschool (dovenschool) . En na jarenlang 

wachten ook uiteindelijk de Medische Universiteit.  Birgitte zich weer vooral gericht op het geven van 

een goed Bijbels fundament aan de jongste kinderen, en  Anne metname  aan jongeren dmv  

dischipleshipstraining.  

In februari hebben we weer onze Valentijnsactie gedaan in Nkwalini en het blijft een geweldig mooie 

en effectieve manier van rijkelijk weer te evangeliseren, dmv het uitdelen van rozen. Hoe blij vooral 

alleenstaande moeders en oma’s zijn met dit geschenk van liefde. Zo worden ze gelukkig een keer in 

het jaar gewaardeerd en gezien !!  

In april is Anne in de gelegenheid geweest om met Frontier Mission naar Mozambique te gaan, met 

de leider van Zuidelijk Afrika om te leren over Dishiple Making Movements onder de unreached 

people groups. En Anne heeft daar ook zelf een aantal lessen mogen verzorgen.  

Ook in 2018 hebben we weer rijkelijk veel bijbels mogen uitdelen. Over de afgelopen jaren zijn dat er 

nu bijna 500,  aan uiteenlopende mensen die ons pad kruisten. Altijd weer een prachtig en kostbaar 

cadeau om weg te mogen geven. 

We zijn natuurlijk ook de kinderen in de ziekenhuizen, op de scholen en in de wijk blijven bezoeken. 

Maar ook de vrouwen en jongens in de gevangenissen.  En de vele probleemgezinnen in de Nkwalini, 

die ons pad kruisden. Dit jaar hebben we een keer een geweldige Big Dreamers dag mogen houden. 

Elke keer weer een feest, voor ons en de kinderen waar we naar uitreiken. En het blijft geweldig  om 

dit samen met Musa en Sebe, twee jonge swazies ,  te mogen doen.  

 Ook  hebben we 2 bouwprojecten geleidt. De eerste was een renovatie en uitbreiding voor de 

Mamba familie. En de tweede was een compleet nieuw 2 kamer huisje voor gogo Vesta, een oma die 

in een op instorten stick en stone huisje probeerde te overleven, met haar 2 kleinkinderen. 

Het was een onrustig en bewogen jaar, omdat we te horen kregen niet langer welkom te zijn bij 

YWAM Swaziland. God maakte ons duidelijk om op eigen benen gaan staan, want Zijn werk hier in 

eSwatini was nog niet klaar. Dus hebben we onze eigen stichting Heart for eSwatini laten registreren. 

Dit had best veel voeten in de aarde, maar het is ons gelukt. Ook moesten we op zoek naar andere 

woonruimte en die hebben we gevonden aan een prachtig stuwmeer. Een prachtige plek in een 

nieuwe regio. God breidt onze grondgebied uit.  Bewogen ook omdat we dit jaar ons 25 jarig huwelijk 

mochten vieren, met vrienden en familie in Nederland!!  Nogmaals bedankt voor al jullie support ! 


