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1. Training lokale zendelingen:
Wij hebben 26 lokale collega's/ Mozambikaanse
zendelingen in ons team (en we hopen er dit jaar nog
zeker 5 bij te krijgen!). Zij zijn met name betrokken als
leraren bij de scholen en zij zijn de beste evangelisten,
anderen helpen in de kliniek. Er is altijd behoefte aan
bijscholing en o.a. door uw hulp is dit steeds meer
mogelijk. Jonge christenen (en ook nieuwe collega's!)
trainen we door middel van een DTS: Discipelschap
Training School. Dit is een 5 maanden lange full-time
school waarin we samen God beter leren kennen, Zijn
stem leren verstaan en vervolgens vertellen we dit  goede
nieuws weer verder. Als een hele DTS niet lukt, proberen we in ieder geval een mini DTS te houden,
waarin we tegelijkertijd onze eigen stafleden trainen. In 2020 hebben we 2 mini DTS-en gehouden 
en in totaal 34 studenten en 2x 13/14 stafleden kunnen trainen. In 2021 hopen we op ons 
trainingscentrum weer een 3- maanden durende cursus: fundamenten in educatie – speciaal voor 
onze groeiende groep leraren te houden. Ook willen we onze eigen stafleden (en een aantal 
anderen die in het verleden een DTS hebben gedaan) extra training geven.

- Kosten voor bijscholing van 3 maanden voor leraren: 300 euro per student
- DTS: 250 euro per student / mini DTS: 60 euro per student
- 1- weekse training: 150 euro per staflid (deze kosten zijn hoger omdat de reis hierbij zit).

Ons doel is om de studenten/ stafleden een beurs te geven voor de helft van het les/reisgeld. 

2. Ondersteuning lokale zendelingen:
Naast het trainen van lokale zendelingen, investeren we ook
graag in het dagelijks leven van onze lokale collega’s. Een
aantal van hen leeft nog steeds onder de armoedegrens van 1
dollar per dag. Gelukkig krijgt een groeiend aantal in ieder
geval een kleine maandelijkse ondersteuning van een sponsor.
Ook een eenmalige gift kan een boost geven in het leven van
deze gezinnen en is altijd een enorme bemoediging; zo merken
ze zelf dat God daadwerkelijk naar hen omziet als zij Hem
gehoorzamen. Nóg leuker is het als deze lokale zendelingen



zelf visie krijgen om een nog compleet onbereikt dorp te gaan bezoeken / gezondheidszorg in zijn 
eigen wijk wil gaan verbeteren of spontaan kinderen gaan onderwijzen en dat zien we steeds meer
gebeuren! Dan komen we met fondsen  of middelen graag terzijde om te stimuleren wat er al 
gebeurt; kleine projecten hebben hier enorme impact! Meer informatie over onze collega’s en hun 
roeping vind je op onze website. 

3. Mitava:
Dit mooie dorpje ligt 8 km bij Lichinga vandaan en Jeugd
met een Opdracht (JmeO) is al ruim 20 jaar betrokken. Er is
in 2020 veel in dit team gebeurd waardoor het team
helaas behoorlijk uitgedund is. Toch brengen wij nog
steeds (als Covid het toelaat...) ouderen die in deze cultuur
vaak verwaarloosd worden, bij elkaar. Wij geven ze bijbels
onderwijs, bidden voor ze, geven voedselhulp en
restaureren regelmatig alle rieten daken! Op dit moment
dragen we zorg voor 19 ouderen en komt er nu ook voedselhulp via een andere bron binnen zodat 
we vaker voedsel kunnen geven, wat al jaren onze wens was.

De bouw van het stafhuis in Mitava gaat heel goed en we
hebben voldoende financiën om het af te maken – een mooie
taak voor 2021. De kleuterklas heeft helaas maar 2 maanden
gedraaid voordat Covid roet in het eten gooide. We weten nog
niet wanneer deze weer zal starten – niet alleen vanwege
Covid, maar ook vanwege de uitdunning van het team. Maar zo
gauw het allemaal weer mogelijk is, zullen de kleutertjes
starten in hun al afgebouwde, splinternieuwe klaslokaal.
Als we starten, zullen wij weer ondersteunen waar nodig is,
maar zeker helpen met de sponsoring van een maaltijd/ snack,
want de kleuters kunnen een stuk beter leren met een gevuld buikje!

In Mitava vinden er veel huwelijken plaats met
minderjarige meisjes. De reden is helaas vaak pure
armoede. Als jij je dochter laat trouwen met iemand die
een béétje meer heeft, krijg je wellicht wat geld of wat
extra voedsel... Het is heel schrijnend, maar gelukkig is dit
sinds kort is verboden voor de wet. Reden voor onze
collega Sónia (en directrice van de basisschool) om zelf
naar Mitava toe te gaan en de jonge dames voorlichting te
geven over het voorkómen van geweld en premature
huwelijken. Het onderwijs wordt enorm goed ontvangen: de meisjes voelen zich gehoord en 
versterkt. Zèlf tegen de cultuur in te gaan en niet zo jong trouwen is voor alsnog een stap te ver, 
maar door interventie vanuit dit nieuwe initiatief zijn al wel 2 meisjes gered uit een 'huwelijk' van 
geweld en misbruik.



4. Project trainingscentrum Lichinga:
Wat?! Een nieuw project erbij? Omdat we in 2021 minder kosten zullen hebben voor project 
Mitava, zouden we willen vragen of dat project met 300 euro ondersteund kan worden. Ons 
verzoek is of we de overige 700 euro kunnen gebruiken om ons trainingscentrum in Lichinga een 
hoognodige onderhoudsbeurt te geven. We zouden de huizen willen schilderen, een plek hebben 
om de container goed neer te zetten en daar een overkapping bij bouwen zodat er plek is voor een
kleine werkplaats. Het zou van het centrum een stuk mooiere plek maken waar we ook in 2021 
heel wat studenten kunnen ontvangen!

5. Kliniek:
Ook in 2020 hebben we weer heel wat peuters die leden aan
ondervoeding kunnen helpen. De verhalen die we horen zijn vaak
schrijnend, maar de hulp die we kunnen geven is enorm effectief!
Naast de peuterts blijven we veel zwangeren zien en komen er ook
andere mensen met de meest uiteenlopende zorgvragen. Iets
bijzonders is dat er ook altijd veel dames komen die zwanger willen
worden. Sommigen hebben al vele miskramen gehad, anderen
hebben nooit zwanger kunnen worden. Wij gaan altijd liefdevol
met hen om, controleren hun ijzergehalte, geven standaard
adviezen over hoe fertiliteit te bevorderen en God.... doet de rest. Er zijn al heel wat vrouwen 
zwanger geraakt en hun getuigenis gaat de hele stad door. We dienen nog steeds een God van 
wonderen. We hebben nieuwe collega's die meer willen leren op dit gebied, dus hopen hen in 
2021 op te leiden.
O.l.v. Daniel Wierstra is er een prachtig en stevig fundament gebouwd voor een opleidingskliniek 
met 4 kamers en een grote ontvangsthal wat tegelijkertijd als klaslokaal kan dienen. Halverwege 
2021 hopen we de container met bouwmaterialen uit NL te ontvangen en willen we de bouw gaan 
voortzetten. Helpen jullie mee?

6. Project scholing kinderen:
Kinderen hebben de toekomst!
Alweer 3 jaar helpen we de kinderen van onze collega’s
om naar kwalitatief betere scholen te gaan. Dat zijn zij
meer dan waard. Met dit project maken we echt een
verschil in deze generatie. Kinderen durven te dromen
over de toekomst, willen onderwijzers, verpleeg-
kundigen en dokters worden! We krijgen bedankbrieven
van verschillende kinderen en ik zou willen dat jullie
erbij konden zijn als we boeken en onderwijsmateriaal
uitdelen: stralende gezichten; ze gaan allemaal heel
graag naar school. We hebben 43 kinderen in dit project
en dat aantal willen we actief gaan uitbreiden met andere kinderen van lokale YWAM collega's, 
verderop in het land. Ook zijn we bezig met de aanschaf van een interessant reken- curriculum wat



we deze kinderen als extra aan willen gaan bieden. In 2020 zijn er een 3-tal ouders  overleden en 
daardoor zijn 10 (!) van 'onze' kinderen (half) wees geworden. Wij willen er ook zeker voor deze 
kinderen zijn en proberen ze nog wat extra te bemoedigen. 2 mooie meiden verlaten de 
basisschool en willen we naar een privé voorgezet onderwijs helpen. Verder gaan 2 tieners hun 
voortgezet onderwijs diploma halen (vertraagd vanwege Covid) en omdat ze beiden geïnteresseerd
zijn om in de medische hoek verder te studeren, zijn we mogelijkheden voor hen aan het 
onderzoeken! Mozambique heeft absoluut mensen nodig die meer en beter onderwijs hebben 
gehad dan de vorige generaties. Wij geloven dat 'onze eigen kinderen' verschil gaan uitmaken. Op 
deze manier, en door het leren kennen van Jezus Christus, kan dit land groeien en ontdekken wat 
God hen heeft gegeven. 

Giften zijn welkom op rekeningnummer: NL05 INGB 0004 1080 74
t.n.v. stichting ‘Building people, bringing LIFE!'
o.v.v. het betreffende project.

Dank voor uw steun in de vorm van gebed, bemoediging en ruimhartige financiële ondersteuning. 
Uw steun helpt ons om GOED te doen in onze provincie Niassa, in Mozambique.  Samen met u 
mogen we brengers zijn van opbouw, van hoop, van LEVEN.

Alle eer aan God die ons Zijn vertrouwen geeft; 
Hij is het die ons een hoopvolle toekomst geeft. Prijst God!

God die niemand achterlaat... U gaat voor en U voorziet.
(uit: Soul Survivor: “Hoopvolle toekomst”)

Frank en Sandra Obdam – sandraobdam@yahoo.com
Daniël en Leoni Wierstra – leoniwierstra@hotmail.com


