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Zendingswerk: 
Training lokale zendelingen: 
– Wij hebben 25 lokale collega's/ Mozambikaanse zendelingen in ons team. Zij zijn met name 
betrokken als leraren bij de scholen en zijn de beste evangelisten. Anderen helpen met de kliniek. 
Er is altijd behoefte aan bijscholing, maar daar zijn niet altijd de middelen voor. Nieuwe collega's 
trainen we door middel van een DTS: Discipelschap Training School. Dit is een 5 maanden lange full 
time school waarin ze God leren kennen, Zijn stem leren verstaan en vervolgens leren hoe dit 
goede nieuws weer verder te vertellen. 

- Kosten voor bijscholing van 3 maanden voor 
leraren: 300 euro per student 

- DTS: 250 euro per student 
- 1- weekse trainingen:100 euro per staflid 

(deze kosten zijn flink hoger omdat deze 
trainingen niet op ons eigen centrum zijn en 
het reizen hier dus bij in zit). 
 

Ons doel is om de studenten/ stafleden een beurs te 
geven voor de helft van het les/reisgeld.  
 
 
Ontwikkelingswerk: 
Mitava:  
– Dit mooie dorpje ligt 8 km bij Lichinga vandaan. En al zo'n 20 jaar is Jeugd met een Opdracht 
betrokken bij dit dorp. Wij brengen ouderen die in deze cultuur vaak verwaarloosd worden, 2x per 
week bij elkaar. Wij geven ze bijbels onderwijs, bidden voor ze, geven voedselhulp en geven hulp 
voor de restauratie van hun huizen (mn. daken). Op dit moment dragen we zorg voor 13 ouderen. 
Voor 100 euro kunnen we 1 dak herstellen. Vorig jaar is er geld binnen gekomen om 4 huizen te 
restaureren. Het lukt ons om 2-3x per jaar voedselhulp te geven, maar we zouden dit graag 
maandelijks willen doen. 
– Wat er al is: We hebben een grote moestuin met verschillende groenten die we delen met deze 
ouderen. 
– Wij zouden graag een stafhuis willen bouwen in Mitava, zodat er meer werkers kunnen komen. 
Kosten daarvan zijn rond de 15.000 euro.   
– Ook zijn we in 2015 gestart met een 
kleuterklas en in 2016 een 1e klas en we hopen 
elk jaar een klas te groeien. Op dit moment 
studeren de kinderen in eenvoudige huizen 
gemaakt van modderstenen, we zouden in 
2018 graag starten met de bouw van een 
school. Per klaslokaal verwachten we 15.000 
euro nodig te hebben. Omdat ze in 
Mozambique alleen 1 dagdeel naar school 
gaan, kan 1 klaslokaal dienen voor 2 klassen. 
– Maandelijkse sponsoring voor de kinderen, 
de leraren, lesmateriaal en een lunch komt 
voor het grootste gedeelte vanuit Amerika.  
 
 
 
 



Kliniek: 
In 2016 zijn we gestart met een kliniek-aan-huis om met name 
ondervoede kinderen en zwangere vrouwen medische zorg te 
bieden. Ik (Sandra) heb één Mozambikaanse collega kunnen 
opleiden, die nu zelfstandig werkt en verder hebben we 3 
assistenten en zijn er velen geïnteresseerd om meer te leren op 
dit gebied. Er komen zoveel vrouwen en kinderen, dat het te vol 
wordt op onze veranda. Om ook in de toekomst meer 
zorgverleners te kunnen trainen, hebben we meer 
behandelkamers en dus ook een andere locatie nodig. Wij zouden graag een grotere 
kliniek met 3 onderzoekskamers plus ontvangstruimte op het centrum van Jeugd met 
een Opdracht bouwen. Kosten hiervoor zijn begroot op 30.000 euro. 
– Tot nu toe komen er voldoende inkomsten binnen voor de lopende kosten aan 
medicijnen en het voedselproject. 
http://www.franksandra.nl/category/projecten/lopende-projecten/  
 
 
Container naar Mozambique: 
Eind 2018 vertrekt er een container vanuit de Nederlandse haven naar Mozambique. Het is in 
Mozambique lastig om spullen te kopen van een goede kwaliteit. We zouden graag een aantal 
materialen willen kopen en versturen om te gebruiken op het centrum van Jeugd met een 
Opdracht zodat we onze activiteiten beter vorm kunnen geven. Familie Wierstra komt in januari 
2019 naar Lichinga en willen hun huisraad mee nemen om een goede basis te hebben als ze daar 
gaan wonen. Familie Obdam en andere zendelingen hebben de gelegenheid om dingen uit 
Nederland over te laten komen zodat de kwaliteit van het leven als 
zendeling weer aangevuld kan worden. Dit draagt bij aan feit dat 
zendelingen voor een langere tijd in Mozambique kunnen blijven 
wonen. 

- Kosten container: €1500 - 2000  
- Kosten vervoer container: €7000 - 7500 
- Kosten aanschaf materialen centrum Jeugd met een 

Opdracht: €1500 - 2000 
 

 
Geef de familie Wierstra een goede start: 
Daniel en Leoni bereiden zich met hun gezin voor om in januari 2019 naar Mozambique te 
emigreren om het Jeugd met een Opdracht team aldaar te versterken. Zij willen dicht bij het 
trainingscentrum van Jeugd met een Opdracht wonen en aangezien er in die omgeving alleen maar 
modderhutjes staan, zouden ze graag hun eigen huis willen bouwen. 
Voorbereidingen bouw huis Daniel en Leoni: 

- Land op naam en bulldozer over land: 3.000 euro 
- Watervoorziening aanleggen: buizen naar de bouwplaats, 

watertoren met watertank: 1.350 euro 
- Omheining : 1.000 euro 

- Ook hebben zij meer maandelijkse ondersteuning nodig 
om in Mozambique te kunnen leven. Op dit moment 
hebben zij nog 1200 euro aan maandelijkse ondersteuning 
nodig. 

 

Giften zijn welkom op rekening NL05 INGB 0004 1080 74 
t.n.v. stichting ‘Building people, bringing LIFE!' 

http://www.franksandra.nl/category/projecten/lopende-projecten/

