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1. 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 ze
dit goede nieuws weer verder te vertellen.
Voor 2019 willen we:
– 4 nieuwe collega's sponsoren om een DTS te volgen (kosten: € 250 per student)
– 3-5 collega's  sponsoren om een IPHC te volgen (Introduction to Primary Health Care)  van 6
maanden, die vervolgens in onze kliniek (zie project kliniek) aan het werk kunnen gaan: $ 1.000 per
student (waarvan 1 al ondervangen wordt via een ander fonds).
– 15 collega's helpen om naar een 1- weekse training te gaan € 150 per staflid (deze kosten zijn
flink hoger omdat deze trainingen niet op ons eigen centrum zijn en het reizen hier dus bij in zit).
– 2 collega's sponsoren om een SOFM te volgen (School of Frontier Missions – een 3-maandse
YWAM school die gehouden wordt in het midden van het land) $ 450 per student
– zelf (Frank en Leoni) een mini- DTS leiden met 30 studenten: € 100 per student.
– in Tanzania hopen wij  in april  – mei 2019 betrokken te zijn bij  een Leadership Development
Course. Graag nemen wij Mozambikanen mee naar deze 6-weekse cursus: $ 300 per student.

Ons doel is om de studenten/ stafleden een beurs te geven voor de helft van het les/reisgeld. 
In 2018 hebben we € 3.150 binnen gekregen voor dit project (waarvan 1.000 via u!) en de collega's
die  daarmee  een  cursus/  opleiding  konden  volgen,  kwamen  zeer  enthousiast  en  met  nieuwe
motivatie terug van hun scholen.

2. 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. In 2018 hebben we de daken van 6 huizen van ouderen
kunnen restaureren. Het lukt ons om 2-3x per jaar voedselhulp te
geven, maar we zouden dit graag vaker willen doen.
– Wat er al is: We hebben een grote moestuin met verschillende groenten die we delen met deze
ouderen.
– De kleuterschool in Mitava gaat ook in 2019 weer van start (schooljaar begint hier in februari).
De Amerikaanse collega die dit gestart is, is terug gegaan naar Amerika, maar gelukkig heeft ons
lokale team het over kunnen nemen en gaan we dit jaar 20 kleuters scholen. Hopelijk kunnen we



volgend jaar doorgaan met ook (weer) een eerste klas. Op dit moment studeren de kinderen in een
eenvoudig gebouw gemaakt van modderstenen, we zouden in de toekomst 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 is  nu  een
grotere uitdaging. De lunch wordt bekostigd vanuit de inkomsten van de kliniek. 
Onze focus voor 2019 is:
–  we gaan een stafhuis bouwen in Mitava, op het terrein van Jeugd met een Opdracht, zodat de
stafleden die al in Mitava werken ook onder de bevolking zullen leven. We zien duidelijk dat als er
stafleden in Mitava zelf wonen, er veel meer activiteit is en dat komt het werk ontzettend ten
goede. Kosten van het stafhuis zijn begroot op € 17.000. 
Onze stichting, BPBL heeft zelf al € 3.000 gespaard ten behoefte van dit project en er is een gift
aangekondigd van $ 7.000, dus de bouwtekeningen worden in gereedheid gebracht.

3. 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 kwamen zoveel vrouwen en kinderen, dat het
te vol werd op onze veranda en we zijn verhuisd naar
een tijdelijk gebouw op het trainingscentrum. Om ook in
de  toekomst  meer  zorgverleners  te  kunnen  trainen,  hebben  we  meer
behandelkamers nodig. 
Concreet plannen we om in 2019 te starten met de bouw van een kliniek met 3
onderzoekskamers, een laboratorium en een ontvangstruimte op het centrum
van Jeugd met een Opdracht.  Kosten hiervoor zijn begroot op 25.000 euro.
BPBL heeft zelf al ruim € 5.000 gespaard ten behoeve van dit project.
– 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/ 

4. Auto voor   het project Lichinga  :
De wegen in Mozambique verkeren in slechte staat. Zeker in, en de
periode na, het regenseizoen is het lastig om veilig aan te komen. Een
goede auto is dan noodzakelijk. Naast het veilig vervoeren van gezin
Wierstra, kunnen  we  als  Lichinga-team  een  extra  auto  goed
gebruiken. Op dit moment rijden Frank en Sandra met regelmaat naar
het ziekenhuis, treinstation of andere plaatsen om collega’s en buren
te helpen. 
Wij  willen  een  goede  auto  kopen  die  ook  even  meekan.  Door  de
schaarste van dit product zijn het mega hoge prijzen die in Mozambique worden gevraagd. 

- Kosten tweedehands auto: 18.000-20.000 

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


5. Geef de familie Wierstra een goede start:
Daniel  en  Leoni  zijn  in  2019  geëmigreerd  naar  Lichinga,  Mozambique.  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:

- Watervoorziening aanleggen: buizen naar de bouwplaats, watertoren met watertank: 1.350
euro

- Gezamenlijke omheining familie Obdam en familie Wierstra: 1.000 euro
- Ook hebben Daniël en Leoni meer maandelijkse ondersteuning nodig om in Mozambique te

kunnen leven. Op dit moment hebben zij nog 120 euro aan maandelijkse ondersteuning
nodig.

Om de groei van het werk beter te ondersteunen en om voor de
gevers hun gift belastingaftrekbaar te laten zijn, is in begin 2016
de  stichting:  “Building  people,  bringing  LIFE” opgericht.
http://www.bpbl.nl/
Giften zijn  welkom op rekening NL05 INGB 0004 1080 74
t.n.v. stichting ‘Building people, bringing LIFE!'
o.v.v. het betreffende project.
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sandraobdam@yahoo.com
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