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Ek het hierdie brief al soveel keer in my kop begin, maar nog nie by die klaar 

skryf daarvan uitgekom nie.  En wanneer my vingers op die sleutelbord rus, is 

daar nie woorde wat wil kom nie!  Sedert die laaste brief was dit nogal ‘n 

mallemeule rit elke dag.  Met die skool wat moet gebeur en ek en Serafina wat 

vir die eerste keer aan die begin van ‘n skool moet staan.  Ons het ‘n basiese 

program vir die 8 weke tot ons beskikking uitgewerk en redelik goed gevorder 

met die oordra aan die kinders. Dit is nou as jy dink die kinders kan hoor tussen 

al die gejil en gehuil van hulle maats.  En as jy in gedagte hou dat dit 4 jarige 

“boskindertjies” is wat nog nooit ‘n potlood vasgehou het nie en van wie die 

meeste se ouers nie eers Portugees kan praat  nie.  Dit is baie keer nodig om jou 

stem te verhef en vir hulle te sê , “Zip!” En dan moet hulle stil bly en hulle arms 

vou.  Net om hulle rustig te kry en weer verder te kan gaan.   
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Ons drukker se ink het ook opgeraak en ek moes sommige dae 26 "fotostate" 

maak van die werk wat die kinders moes doen.  Serafina gaan vir ‘n maand 

opleiding in Nampula en ons vertrek binnekort na Suid-Afrika vir besoeke en 

vakansie.  (Wel die laaste twee sinne is baie agter die tyd, aangesien ons reeds 

in SA is.  Dus kan julle sien hoe hierdie brief gesloer het.  Jammer daarvoor.) 

Vrydag, 16 November was dan die laaste skooldag vir hierdie jaar.  André het die 

ouers bedank dat hulle hulle kinders aan ons toevertrou het vir hierdie tyd en 

gevra dat hulle almal sal opdaag wanneer die skool op 4 Februarie weer 

begin.  Sy boodskap was ook dat ons, soos in die foto voorgestel word, sal hande 

neem en so ons kinders begelei.  Skool, ouers en kinders, wat almal saamwerk 

vir die beswil van die kind.  

 
 

 

  

 

 

 

 
 

Ons het die vrymoedigheid geneem om ‘n behoeftelys aan die ondersteunende 

gemeentes uit te stuur.  Ons wil vra dat almal saam met ons sal bid dat ons 

hierdie behoeftes so spoedig moontlik kan vervul. 

Ons wil probeer om hout stoele te laat maak vir die kinders.  Die plastiekstoeltjies 

is nie baie duursaam nie en ons wil dan liewer hout stoele laat maak wat baie 

langer sal hou.  Ons het nog nie met ‘n skrynwerker gepraat om ‘n presiese prys 

vas te stel nie, maar ons gaan 60 stoele benodig tussen die twee 



 

MAKWE MISSION MOSAMBIEK  ANDRÉ & ANNA-MARIE THIART - GEBEDSBRIEF 9 

 

klasgroepe.  Daar is natuurlik die geleentheid vir ondersteuners om te kom kuier 

en die stoeltjies self te kom maak! 

 
 

 

Ons wil kontak maak met Pep Stores en hoor of hulle nie uniforms vir die kinders 

wil borg nie.(As enigiemand dalk 'n kontak het sal ons dit waardeer as julle dit vir 

ons kan laat kry)  Ons kyk na ‘n blou gholfhempie en swartbroek of romp.  Ons 

gaan steeds van die ouers vra om ‘n bedrag ten opsigte van die uniform te 

betaal.  Dit sal ons help om ‘n klein fonds by die skool op te bou. 

 
 

 

Ons verwag op die stadium nie dat die ouers skoolgeld betaal nie, maar vra dat 

elke kind elke Maandag 3 stukke brandhout bring.  Vir die pap se gaarmaak. En 

ons hoor dat van die kinders hul ouers herinner dat hulle Maandag moet 

brandhout saamneem skool toe. 

 
 

 

Die stene vir die bouprojek van die kleuterskool gebou is klaar gemaak.  Dit is 40 

sakke sement, waaruit daar 40 stene per sak gemaak is.  Ons beplan om dan die 

gebou op te rig na ons terugkeer in 2019.  Ook daar is geleentheid vir 

ondersteuners om ‘n uitreik te reël en ook persoonlik daarin te kom 

deelneem.  Spanne kan invlieg na Pemba wat 430km van ons af is en kan daar 

afgehaal word.  Of vir die avontuurlustiges – dis net 5000km uit die Kaap uit na 

ons toe!! 
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André se knie wat hom sedert Augustus baie opgekeil het was 'n groot bron van 

kommer vir ons reis suid en ons het vertrou dat ons die Kaap sou haal, sonder 

dat hy meer skade opdoen.  Hy het 18 Desember ‘n afspraak by ortopediese 

chirurg gehad en is die 19de geopereer.  Die meniscus het geskeur en is, 

volgens die video wat die chirurg vir ons gewys het, op 'n baie grillerige wyse 

uitgeknip.  André moes twee dae rustig wees en ons vertrou dat alles spoedig 

gesond sal wees. Hy kan nie wag om weer in die water te kom nie.    

 
 

 

Ons besoekprogram is naastenby gefinaliseer en dit gaan nogal ‘n rowwe tydjie 

wees, met die wat ons die geletterdheid se ondersteuners ook gaan 

besoek.  Besoeke voordat ons met vakansie kon gaan het ingesluit Gonubie, 

Hoekwil, Reebok, Brandwag, Swellendam en Bonnievale.  Ons geniet nou eers 

vakansie saam met ons kinders en dan wanneer die skole begin word weer 

volstoom ingespring met besoeke.  Daar is nog ‘n paar weeksdae oop en ons is 

beskikbaar indien julle wil kuier.  Kontak ons gerus op 078 348 1914 (bel of 

whatsapp). 

Ons is vanaf 14 Desember weer in die Strand, by Zikomo woonstelle, en het 

regtig die besoeke voor ons hier gekom het geniet.  Baie dankie aan almal wat 

ons met ope arms ontvang het.  Dit was lekker om nuwe mense te ontmoet deur 

die geletterdheids bediening en ons vertrou dat Vader julle almal sal seën vir wat 

julle belê in die koninkryk. 

 
 

Ons wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om elkeen van julle van harte 

te bedank vir julle ondersteuning gedurende die afgelope jaar.  Op watter vlak 

julle ookal ondersteun - gebed, finansies, 'n woord van bemoediging.  Dit is 
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hierdie dinge wat ons elke dag staande hou en dit moontlik maak vir ons om die 

liefde van Jesus te leef vir die mense van Quionga.  Ons bid ook dat elkeen van 

julle 'n wonderlike Christus fees sal beleef, saam met familie en vriende.  Sy 

genade is vir ons genoeg!! Ons bid ook vir elkeen vrede en vreugde vir die 

nuwe jaar. 

 
 

 

  

 
 

 

Gebedsversoeke:   

 Vir ons reis af suide toe (dankie vir gebede - reeds aangekom) 

 Vir die behoeftes by die kleuterskool 

 Die kleuterskool opleiding 

 Vir goeie besoeke hier op die einde van die jaar wanneer almal al moeg is 

 Dat ons elke dag net sal fokus op God, Sy wil vir ons en die mense waar 

ons leef 

 Dat ons Sy stem duidelik sal hoor 

Danksegging: 

 Vir die geleentheid om wel iemand te kan stuur vir die opleiding 

 Vir ondersteuners wat vir ons bid 

 Vir ondersteuners wat finansieel bydra tot ons bediening sowel as die 

geletterdheid projek 

 Dat ons met ope arms ontvang is gedurende die besoeke op pad suid 

 Vir wonderlike nuwe mense en areas wat ons gesien het en by wie ons kon 

kuier 


