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De afsluitende BBQ op onze YWAM base hebben we er al opzitten,  

omdat een aantal Braziliaanse families al gauw op verlof zullen gaan. We 

ervaren groei en saamhorigheid als YWAM staff. Zo kunnen we meer en 

meer gezamenlijk Gods koninkrijk zichtbaar maken in Swaziland. We  

hebben helaas wel afscheid moeten nemen van Paulo & Eliete en hun 

dochter Danny, die definitief terug zullen gaan naar Brazilië. Een  

geweldig echtpaar, waar we veel van mochten leren. 

Voor ons is alweer het einde van het seizoen in zicht. Levi is net klaar met een maandlang Cambridge eindexamens maken. Zijn 

middelbare schooltijd zit erop, hij zal ook volgend jaar terug gaan naar Nederland, om daar zijn vervolgopleiding te doen. Ook  

Jessie is bijna klaar met Grade 5. Onze zomer is in aantocht en we zitten volop in de voorbereidingen voor de kerst en  

bijbehorende afsluitingen. 

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik over Precious, de albino vrouw, die ernstig ziek was. Ze is 

inmiddels overleden en gelukkig uit haar lijden verlost. Moeilijk om het verdriet van de  

kinderen te zien, maar wat kreeg ik een mooie kans om op de begrafenis over haar leven met 

Jezus te mogen getuigen en te vertellen over haar Redder. Het is hier de gewoonte, dat de 

begrafenis altijd in het weekend plaatsvindt. De nacht ervoor houden ze een waken, met veel 

zingen en bidden en ’s morgens tussen 5 en 6 uur wordt de overledene begraven. 
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Naast de scholen bezoek ik nu ook wekelijks het ziekenhuis. De  

kinderafdeling van het staatsziekenhuis, Ward 8, waar we bidden voor 

alle zieke kinderen en hun moeders, die 24 uur/dag voor ze zorgen.  

Kinderen van een aantal dagen oud tot tieners die amper in de kleine 

bedjes passen, alles ligt door elkaar. We delen wat fruit, snoep en een 

klein cadeautje uit. Opmerkelijk is, dat we veel kinderen  met  

brandwonden en botbreuken zien, ontstaan door huiselijke ongevallen. 

Best heftig, al die indrukken, maar ik voel me daar als een vis in het  

water, het is zo geweldig om de stralende koppies te zien en het geeft 

me veel voldoening om voor deze kinderen te mogen bidden. 

P
re

cio
u

s e
n

 h
a

a
r k

in
d

e
re

n
 

B
lin

d
 m

e
isje

 in
 h

e
t zie

k
e

n
h

u
is 



 

Giften: 

Giften kunt u belasting aftrekbaar  

overmaken op:  

IBAN: NL90RABO0302487115 van de 

Stichting Hart voor Swaziland o.v.v. gift 

project Home, Hope and Happiness  

 

Adresgegevens: 

Anne, Birgitte, Ruben, Levi & Jessie 

PO Box 4823 Mbabane, Swaziland H100 

annebirgitte@hart-voor-swaziland.nl 

Colofon 

Het ThuisFrontTeam: 
Voorzitter/communicatie:  Johan en Hester Munneke 

Website/communicatie: Jan en Emmy te Rietstap 

Penningmeester: Gosse-Jacob en Natasja 

 Sprietsma 

  

 

Contactpersoon ThuisFrontTeam: 

Jan en Emmy te Rietstap 

info@hart-voor-swaziland.nl 

www.hart-voor-swaziland.nl 
www.facebook.com/Hartvoorswaziland 

Tot slot willen we jullie bemoedigen met de tekst uit Jozua 1:9 “Daarom zeg Ik nog een keer: je moet sterk en dapper zijn. Je 

hoeft nergens bang voor te zijn. Want Ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat.”  

Gods zegen en lieve groetjes uit Swaziland, Anne & Birgitte 

De vrijdagmorgen assembly, die Anne wekelijks bezoekt, heeft veel 

open deuren opgeleverd op de primaryschool. Er draaien nu Cherish 

en Engelse lesgroepen. Het realiseren van een naaiatelier, sociale 

werkplaats, een ontmoetingsruimte en een huisje voor Sunday,  

vereist veel geduld, omdat we tegen gemeentelijke bureaucratie aan 

lopen. Bij Petros en Elisabeth hebben we alle benodigde projecten 

kunnen voltooien en met de realisatie van de waterput loopt alles nu 

goed. Hierdoor zijn ze veel meer zelfredzaam geworden.  

De Disciple Making Movement, waar we mee gestart zijn dit jaar, breidt zich geleidelijk uit. De medische Universiteit 

heeft de deur op een kier gezet en de directie is enthousiast.  Hopelijk kunnen we hier de toekomstige Swazi leiders 

een goed Bijbels fundament mee geven, waardoor zij in staat zullen zijn om op hun beurt anderen te discipelen.  
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  Willen jullie danken voor:  

 Ruben, die goed ingeburgerd is in Nederland en het 

naar zijn zin heeft. 

 Hij komt tussen kerst en oud- en nieuw naar  

Swaziland 

 Levi die zijn examens boven verwachting goed is 

doorgekomen 

 De kans om tot zegen te zijn in het ziekenhuis. 

Willen jullie bidden voor: 

 Passende vervolgopleiding voor Levi 

 Kinderen van Precious, het is nog onduidelijk hoe hun 

toekomst eruit ziet 

 Zieke kinderen in het ziekenhuis 

 Open deur bij de universiteit 

 Alle afsluitingen op de scholen en de verschillende 

kinder/jeugd groepen. 
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