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“Deze nieuwsbrief is 
een uitnodiging om met 
ons mee te danken en 
mee te bidden.”

Beste lezer, terwijl onze terugkeer 
naar Nederland nu wel heel snel 
dichterbij komt, en een deel van 
onze huisraad reeds op transport 
is naar Alblasserdam, zet de groei 
van het werk zich hier verder voort. 
In deze nieuwsbrief doen we ver-
slag van de lancering van één van 
de meest recente projecten. Maar 
eerst komen Iyonna en Athalya 
aan het woord. Tenslotte vermel-
den we kort nieuws, vacatures, in-
formatie over onze terugkomdienst 

en ook over de voortzetting van 
Novo Rebento. 
Deze nieuwsbrief is een uitnodi-
ging om met ons mee te danken 
en mee te bidden. Juist in deze dy-
namische tijd van afscheid nemen 
en her-integreren is het gebed voor 
ons en het werk cruciaal.
Met een hartelijke groet uit Mozam-
bique!
Wiebe, Gerdine, Iyonna, Athalya 
en Yanoah

Iyonna & Athalya aan het woord

Hallo! Wij zijn Iyonna (8 jaar) en 
Athalya (6 jaar). Wij wonen, samen 
met Papa, Mama en ons broertje 
Yanoah (2 jaar) in Afrika, in het land 
Mozambique. Het is hier echt heel 
leuk. Maar … nog een maandje. 
Dan gaan we in Nederland wonen. 
Dat vinden we ook heel fijn.

 
Dan zijn we dichtbij onze Opa’s en 
Oma’s en gaan we ook naar een 
échte school met veel kinderen in 
de klas. Nu zitten we ook wel op 
school, maar dat is nu alleen een 
kamer in ons huis. We hebben 
wel een eigen juf. Zij heet Marit en 
woont nu alweer meer dan 2 jaar 



bij ons. We zitten nu 
maar met z’n tweeën in 
de klas. Vorig jaar wa-
ren we nog met 3 kin-
deren, maar dat andere 
meisje is terug gegaan 
naar Nederland. 

Knutselen met arme 
kinderen

Eigenlijk doen we precies dezelfde 
dingen als op een Nederlandse 
school. Iyonna: ‘Aardrijkskunde 
vind ik het leukste vak op school.’ 
Athalya: ‘Ik vind rekenen erg leuk’. 
Op zaterdag gaan we wel eens met 
Juf Marit naar de knutselclub. Daar 
knutselen we met arme kinderen 
uit de wijk. Dat vinden ze altijd 
super leuk! Vaak maken we loom 
armbandjes of kleuren we met de 
kleinere kinderen. 

Capulana’s kijken 
Daarna gaan we meestal naar de 
markt. Dat lijkt niet echt op een 
Nederlandse markt. Daar gaan 
we lekker capulana’s bekijken. Dat 
zijn heel mooie Afrikaanse lappen 
stof. Maar ze hebben niet zulke lek-
kere dingen als in Nederland op de 
markt hoor. Vooral groenten vinden 
wij niet zo lekker. 
Het is hier in Mozambique bijna al-

tijd lekker warm weer. Iyonna: ‘Ik 
vind het fijn dat er hier af en toe een 
buitje valt en dat het niet zoveel re-
gent als in Nederland’. Athalya: ‘Wij 
hebben nu twee konijnen en we 
hebben ook vogeltjes gehad, maar 
die zijn dood gegaan. Onze schild-
pad is weggelopen. Soms zien we 
een kameleon of een slang of een 
rat’. 

Speelgoed weggeven!
Iyonna: ‘Nu we bijna gaan verhui-
zen, vind ik het fijn om ons speel-
goed weg te geven aan de arme 
kinderen hier’. Op woensdag zijn 
we altijd vrij, alleen ’s middags 
geeft Mama ons les, als Yanoah 
slaapt. En dan bakt Mama altijd 
pannenkoeken en komen onze bu-
ren bij ons eten! We gaan ons huis 
hier best wel missen en ook onze 
buren. Maar we krijgen vast snel 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes!
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Boomkwekerij
Onder het motto ‘zorg voor het 
land en dienst aan de medemens’ 
is ESPANOR een herbebossing 
project gestart met de organisatie 
USFS (het Staatsbosbeheer 
van de VS). Allereerst wordt een 
boomkwekerij opgezet.

Schoolbus
Met lokaal gegenereerde 
fondsen heeft ESPANOR een 
eigen schoolbus gekocht. Deze 
is vanuit Japan verscheept naar 
Mozambique en inmiddels met 
veel enthousiasme in gebruik 
genomen door de leerlingen van 
kleuter- en basisschool Novo 
Rebento.

Ellomwe taalstudie
Met ondersteuning van de GZB 
wordt door ESPANOR onderzoek 
gedaan naar het gebruik van de 
Ellomwe taal in Mozambique. 
Hiermee willen wij inzicht krijgen 
in het gebruik van de taal en de 
noden van de mensen in deze 
taalgroep.

15 gediplomeerden
Door ‘Resonate Global Mis-
sion’ is in de achterliggende 3 
jaar training gegeven in ‘Edu-
cation Care’ – een programma 
in christelijke onderwijsmetho-
den. Onlangs hebben de eerste 
15 deelnemers het programma 
afgerond en hun diploma in 
ontvangst genomen.

Kort nieuws

Voor iedere basisschool een kleuterschool”
In samenwerking met het ministerie 
van onderwijs van Milange, is ES-
PANOR een nieuw project gestart 
met als motto: “voor iedere basis-
school een kleuterschool”. Onlangs 
is dit project officieel gelanceerd 
in aanwezigheid van diverse over-
heidsfunctionarissen, leerkrachten, 
staf van ESPANOR en leden van de 

lokale gemeenschap Manganira.
Het project is gestart op 3 basis-
scholen in Milange district. ESPA-
NOR heeft de leerkrachten getraind 
in kleuteronderwijs en ook gezorgd 
voor de startinventaris. Verder is 
ESPANOR verantwoordelijk voor 
de pedagogische begeleiding, ter-
wijl de overheid zorgt voor de beta-
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ling van het personeel. Vanuit de 
lokale gemeenschap, speelt de 
schoolraad een actieve rol.

Rechten van het kind
In een overeenkomst is de samen-
werking tussen ESPANOR en de 3 
basisscholen officieel vastgelegd. 
De plechtigheid ging gepaard met 
diverse interventies. Wiebe ging 
in op de internationale verklaring 
van de rechten van het kind, welke 
Mozambique sinds 1990 onder-
schrijft. Ieder kind heeft het recht 
op onderwijs wat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de door God ge-
geven gaven en talenten. 

Christelijk onderwijs
Bijzonder is dat middels dit project 
de kinderen op de openbare scho-
len niet alleen worden voorbereid 
op het basisonderwijs, maar ook 
christelijke normen en waarden 
mee krijgen. Dat is op zijn minst 
gezegd revolutionair in het voor-
heen marxistische Mozambique. 
God heeft een nieuwe deur ge-
opend, waardoor nog meer kinde-
ren bereikt kunnen worden met het 
Evangelie. Want dat is de missie 
van ESPANOR: “onderwijs voor 
hoofd, hart en handen.” 

Kort nieuws

Bezoek uit Mozambique
In oktober komt een delegatie 
van ESPANOR op bezoek naar 
Nederland. Een mooi gelegenheid 
om persoonlijk kennis te maken 
met pastor João Herbath 
(voorzitter), pastor Álvaro Colher 
(directeur) en broeder Peterson 
Iron (programma manager).

Terugkomdienst: D.V. 1 juli 
2018

Op D.V. 28 juni 2018 hoopt de 
Familie van Horssen weer voet 
op Nederlandse bodem te zet-
ten. Als uitzendende gemeente 
willen we hen welkom heten in 
de morgendienst van D.V. 1 juli 
2018. En samen God danken 
voor zijn eeuwigdurende liefde 
en trouw.

Voortzetting Novo Rebento
Met de terugkeer van Familie 
van Horssen uit Mozambique, 
komt er geen punt achter Novo 
Rebento, maar slechts een 
komma. Lees hierover meer in 
het schrijven wat is bijgevoegd 
bij deze nieuwsbrief.

Gezocht: Home Team 
leden

Wil(t) u/ jij bijdragen aan de 
voortzetting van het werk van 
Novo Rebento? Dan ben je van 
harte welkom als nieuw Home 
Team lid. Met een inspanning 
van slechts een paar uur per 
maand, draag je al bij aan de 
organisatie van acties, bijeen-
komsten, enzovoorts. 



Colofon

Home Team

Leden:
• Hans Boom
• Trins Zijderveld
• Arie-Piet van Mullem
• Thony Verhaar
• Marieke Schep
 
Postadres:
Fop Smitstraat 59
2953 XD  ALBLASSERDAM

Contact:
E-mail: HomeTeam@novorebento.nl
Telefoon: 078 – 693 06 02

Wiebe & Gerdine

Postadres:
P.O. Box 72, Muloza
MALAWI

Woonadres: 
Bairro 7 de Abril, Milange
MOZAMBIQUE

Contact:
E-mail: WiebeGerdine@novorebento.nl
Telefoon: (00258) 823 022 100
Skype: wiebe-novorebento / gerdine-
novorebento 

Doneren

Rekening: NL78RABO0156014033 
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente 
inzake Novo Rebento te Alblasserdam. 
Deze rekening valt onder de ANBI 
regeling van de kerk.

Website
www.novorebento.nl

Vacature: Veldwerkers Mozambique

Wil(t) u/jij door de organi-
satie Kimon als veldwer-
ker worden uitgezonden naar 
Mozambique? De organisatie ES-
PANOR zoekt voor haar projecten: 

• Een onderwijsdeskundige 
(kleuter-/basisonderwijs)

• Een specialist technisch vak-
onderwijs 

Neem voor meer informatie con-
tact op met de stichting Kimon en/
of veldleider Wiebe van Horssen.

Psalm 36:6

“HEER, hoog als de he-
mel is uw liefde, tot in de 
wolken reikt uw trouw”


