
 
 
 
 
Lieve Allemaal, 
Doormiddel van deze nieuwsbrief willen we jullie 
op de hoogte houden van ons leven in Kaapstad. 
Allereerst willen we jullie een gezegend 2017 
toewensen, dat het een jaar mag worden waarin 
je de Heer van heel dichtbij zult ervaren.  
We kunnen het zelf bijna niet geloven maar dit is 
ons zevende jaar bij BU!. Zeven is het getal van 
de volmaaktheid in de bijbel. Ons gebed is dat dit 
jaar een heel bijzonder jaar mag worden voor 
jullie, BU en voor onszelf! 
 
Beth Uriel… 
Wat is er de afgelopen maanden weer veel 
gebeurt. In de laatste nieuwsbrief zaten we nog 
midden in de “financiële crisis”. Melvin ervaarde 
nog veel weerstand van het oude bestuur m.b.t. 
het wachten en vertrouwen op Gods voorziening 
voor BU. Velen van jullie hebben de doorbraken in 
de gebedsmail al kunnen lezen maar graag willen 
we het nogmaals in deze nieuwsbrief delen. 
In september is het oude bestuur op een 
prachtige manier verwijderd. Wat hebben we de 
Heer zijn krachtige hand duidelijk zien werken. De 
laatste paar bestuursvergaderingen waren erg 
zwaar voor Melvin. Het was alsof er een plan was  
opgezet om Melvin compleet te verwijderen. We 
ervaarden zo’n rust voordat Melvin naar die 
laatste vergadering ging, hoe het ook zou komen 
we wisten dat er niks zou gebeuren buiten Gods 
wil om! Na een uur belde Melvin op: “ Je gelooft 
nooit wat er is gebeurt!”. Er was die ochtend 
complete verwarring bij de bestuursleden en 
beide bestuursleden besloten per direct hun taken 
neer te leggen. Ze konden de financiële druk niet 
meer aan en zagen de toekomst voor BU niet 
positief. Wauw! Melvin zei:” Het was alsof ik 2 
Kronieken 20 voor me zag, ik was klaar om te 
strijden maar hoefde niets te doen of te zeggen”. 
De Heer heeft ze verwijderd op een mooie 
manier! Inmiddels zijn er al 5 nieuwe 
bestuursleden die paraat staan om samen met 
Melvin de Heer te zoeken in de opbouw van BU! 
Wat een gebedsverhoring!! Alles heeft even stil 
gestaan i.v.m. de zomervakantie hier, maar op 13 
Februari zal de eerste vergadering met het 
nieuwe bestuur plaatsvinden! Een nieuw begin! 
We hadden verwacht dat de financiële kraan gelijk 
open zou gaan toen de bestuursleden verwijderd 
waren. Maar dat heeft nog 3 zware maanden 
geduurd! Weer strijd, vragen, twijfel! Bent u ons 
misschien vergeten Heer? Totdat in November de 
doorbraak kwam met een gift van €10.000 voor 
BU! En kort daarna nog 2 giften van €2000. Wat 
waren we blij, stil en dankbaar!  
 

Tegelijk voelden we ons weer zo klein, met ons 
kleine denken en twijfels dat God ons zou zijn 
vergeten! 
 
Als de Heer iets doet, is Zijn timing en manier 
perfect! Toch lijken wij dat zo snel weer te  
vergeten. Alles veranderde ineens, de 
opgestapelde rekeningen en het personeel 
konden worden betaalt! Een grote “last” viel van 
Melvin zijn schouders. Er is zelfs nog wat geld 
over om dit jaar mee te beginnen. We hebben rust 
en weten dat de Heer in al de noden zal blijven 
voorzien ook voor 2017! 
 
Met de jongens gaat het goed, uitdagingen zullen 
altijd deel van het werk blijven en dat houd ons 
dichtbij de Heer. De sfeer en motivatie bij de 
jongens onderling blijft positief. Dit was ook te 
zien in de eindrapporten van december. Alle 
jongens zijn overgegaan naar de volgende klas en 
de jongens die eindexamen hebben gedaan zijn 
allemaal geslaagd! Dit is zo bijzonder, want in 
vergelijking met hun klasgenoten hebben ze vaak 
een grote achterstand in te halen. Voor de 
vervolgopleidingen hebben alle jongens een beurs 
ontvangen! Wat een zegen! 
 
Mogen we jullie vragen om mee te bidden voor 
vrijwilligers. Mannen/jongens die handen en 
voeten aan hun geloof willen geven op een 
praktische manier, de Heer bij BU willen dienen. 
Melvin kan altijd hulp gebruiken! 
 
Wij…...  
We willen graag iets persoonlijks delen en hopen 
dat dit voor jullie een bemoediging mag zijn. De 
afgelopen maanden heeft bij ons als gezin in het 
teken van Kaylah gestaan. We wisten dat ze op 
school wat moeite had met het leren lezen en 
schrijven, maar juf had gezegd maak je geen 
zorgen. We zijn bezig gegaan om haar te helpen, 
en hebben een grote sprong in haar ontwikkeling 
gezien. Op 3 november zei de juf dat Kaylah zou 
blijven zitten. Dit kwam als een complete 
verassing voor ons. Het is een emotionele 
achtbaan geweest, waarin we geen rust konden 
vinden met de beslissing waarin ze ons niet 
betrokken hadden. We hebben gesmeekt of ze 
haar een kans wilden geven. Haar over te laten 
gaan en de hulp te geven die ze nodig had. Maar 
het leek wel een dictatorschap waar we tegen 
vochten. We hebben gevraagd naar Kaylah te 
kijken en niet naar haar cijfers. Ze hebben Kaylah 
tekort gedaan  en nooit aangegeven waar ze 
moeite mee heeft. Het schoolsysteem is zo 
anders dan in Nederland, je moet in een doosje 
passen en anders ga je maar naar een andere 
school. We hebben testen laten doen en Kaylah is 
perfect zoals de Heer haar heeft gemaakt!  
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Ze is creatief en heeft een levendige fantasie. Ze 
heeft wat moeite met concentreren en heeft wat 
dyslectische verschijnselen, maar daar kunnen we 
aan werken! We moesten een beslissing nemen 
en konden maar geen rust vinden om haar te 
laten blijven zitten. Vanuit school kwam niets!!! Wij 
voelden dat we Kaylah tekort deden. En in gebed 
hebben we toen een besluit genomen waarover 
we zo’n rust hebben. We gaan dit jaar 
‘homescholing’ doen met Kaylah. We zijn ons 
hierin aan het verdiepen en hebben al veel advies 
en hulp gekregen van andere’ homescholers’. 
Homescholing is in Zuid-Afrika vrij normaal. 
Steeds meer ouders kiezen hiervoor omdat het 
schoolsysteem niet op het individuele kind gericht 
is. Door deze beslissing te nemen hebben we 
voor Kaylah gekozen en wat het beste voor haar 
is. We hebben zo leren luisteren naar onze stem 
(als ouders) en echt leren kijken naar ons kind. En 
dan vecht je maar tegen intimidatie en de stroom 
in! We zijn dankbaar voor deze reis en het 
resultaat geeft ons zoveel rust! Het begin van een 
nieuw avontuur! 
 
                      Kaylah Joy! 

              
 
“I pray that God, the source of hope, will fill you 

completly with joy and peace as you trust in Him”                       

               Rom. 15:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Willen jullie met ons mee blijven bidden, het blijft 
de motor van alles wat we doen. 

 
Dankpunten: 

 De financiële doorbraak. 

 Complete verwijdering van het oude 
bestuur. 

 Inmiddels 5 nieuwe bestuursleden (Tinus, 
Steve, Anthony, Grant en Anri) 

 Kracht en rust in beslissingen blijven 
ontvangen, dit blijft voor ons steeds een 
wonder op zich! 

 
Willen jullie meebidden: 

 Leiding en eenheid in de Heer bij de 
opbouw van BU samen met het nieuwe 
bestuur. 

 Vrijwilligers die een hart hebben om de 
Heer praktisch te dienen. 

 Wijsheid en kracht en liefde dat we een 
voorbeeld voor onze kinderen mogen zijn. 

 Voor het nieuwe “homescholing’ avontuur! 
 

 

 
 

Uit dankbare harten en we hopen tot 
horens, 

                  
Melvin & Henderika, 

Anaya & Kaylah & Luca 
koopman 
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Postadres: Fam. M.S. Koopman                                   E-mail: melvinkoopman@hotmail.com 

                   64 Maybank Road                                       Tel.nr: 0027 21 712 3379   

                   Diepriver 7945                                                                                 

                   Kaapstad                                                      Contactpersoon: Willem & Evelien Akkerman  

                   Zuid Afrika                                                  E-mail: wrakkerman@hotmail.com 

                                                                                        Tel.nr : 06-81946712                                                                    

Financieel. 

Mocht je ons financieel willen ondersteunen als gezin, dan kun je je gift overmaken op St. Huis van Lig. 

IBAN nr:  NL81 RABO0302.409.483 o.v.v. huis van lig (deze giften zijn bestemt voor ons levensonderhoud)  

Giften die bestemt zijn voor Beth Uriel, graag o.v.v. Beth Uriel. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar! 


