
 
Lieve Allemaal, 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte 
houden van ons leven in Kaapstad. 
 
Hier is de herfst in volle gang. De bladeren vallen 
van de bomen, en de temperatuur daalt. 
We dachten het is het begin van een nieuw 
seizoen dus we steken de nieuwsbrief ook eens in 
een fris nieuw jasje! 
 
Beth Uriel… 
We merken dat dingen langzaam positief blijven 
veranderen. Dit is de allereerste keer dat we naar 
Nederland zijn gegaan en alles bij BU redelijk 
goed is verlopen. Hier en daar wat losse eindjes 
maar het is niets in vergelijking met al de vorige 
keren, waar zoveel schade werd aangebracht en 
Melvin eerst weer dingen moest herstellen 
voordat hij verder kon gaan met zijn werk.  
Een bijzondere verassing was, dat het hele 
gebouw van BU, in de periode dat we weg waren, 
door de jongens en twee Deense vrijwilligers 
geverfd was. Het was in de laatste 20 jaar 
waarschijnlijk niet meer geverfd. Net voor ons 
vertrek naar NL hadden we een grote donatie van 
1000 liter verf gekregen, dit is een echte zegen, 
een knipoog van de Heer dat hij ons verlangen 
ziet om niet alleen de levens van de jongens te 
herstellen maar ook het gebouw dat al zo oud is. 
Een deel van de verf is nu gebruikt voor de 
buitenkant. Het ziet er prachtig en “schoon” uit, 
alsof de Heer het heeft wit gewassen. De jongens 
waren zo trots en konden niet wachten om het 
aan “pa” te laten zien! 
Ook heel bijzonder is dat we de verf konden 
gebruiken voor het team van Royal Mission 
(Drachten) die in maart 4 dagen bij BU is 
geweest. Ze hebben samen met de jongens de 
“woonkamer” geverfd. Wat een bijzonder team en 
wat een gezegende tijd samen. Ze zijn gekomen 
om te geven, hun handen uit de mouwen te 
steken. En zo hebben we dat ook echt mogen 
ervaren. Ze hebben o.a. ook koffers vol kleding 
voor de jongens mee genomen, echt zo mooi en 
zo nodig! Voor ons persoonlijk was hun bezoek 
echt een boost die we zo nodig hadden een 
bemoediging voor het werk dat we voor de Heer 
mogen doen. Voor Melvin was een van de 
highlights dat ze samen met de jongens Melvin de 
handen hebben opgelegd, hem gingen zegenen 
en de BU jongens voor hem gingen bidden. Dit 
raakte hem diep.... Er is nog zoveel meer over 
hun bezoek te vertellen dit doen we op een 
speciale achterban avond. Noteer alvast maar in 
jullie agenda 11 juni, “Royal Mission meets BU”.... 
 
 
 

 
 
We zijn ook zo dankbaar dat Mathijs Akkerman  is 
terug gekomen voor minimaal 1 jaar om handen 
en voeten aan zijn geloof te geven en bij BU wil 
dienen. Wat een zegen en steun dat hij er is! 
Willen jullie blijven bidden voor meer vrijwilligers.  
          
WIJ… 
Onze tijd in Nederland was erg mooi, bijzonder, 
maar is vooral ook druk geweest! We vinden het 
veel te leuk om iedereen te ontmoeten en 
genieten daar ook enorm van. Maar we merkten 
dat we dit keer al moe aankwamen. Vooral ook 
het spannende avontuur met Shane’s papieren 
die pas 2 dagen voor vertrek op orde waren. Het 
voelt alsof je van het één in het ander avontuur 
springt en geen tijd hebt om te reflecteren of bij te 
komen. We hoopten toen we weer in Kaapstad 
aankwamen iets rustiger aan te kunnen doen, 
maar ook dat is niet gelukt. Het voelt alsof we 
rennend het vliegtuig zijn uitgestapt en proberen 
alles een beetje bij te benen. Wat nu, na ruim 2 
maanden, weer wat is gelukt. We weten en 
ervaren ook echt dat onze kracht niet van onszelf 
komt maar dat de Heer onze kracht blijft! En dat 
belooft Hij ook. Het houdt ons weer afhankelijk 
van Hem om niet op onze eigen inzichten te 
vertrouwen omdat we moe zijn, maar onszelf weer 
in Zijn hand te mogen leggen. En dan gebeuren er 
vaak mooie dingen waarin alleen de Heer alle eer 
en glorie toekomt. 
Wel verlangen wij naar een “echte” vakantie een 
paar daagjes weg te kunnen als gezin, even te 
kunnen bijtanken. Willen jullie hiervoor bidden, dat 
die mogelijkheid er zal zijn? 
 

           
                     Melvin word gezegend!  
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De Kids… 
We verbazen ons er steeds weer over hoe 
makkelijk onze kids alles weer goed oppakken 
met al de veranderingen die vaak in ons leven en 
huis plaats vinden. Ook de “offers” die we soms 
van hun vragen, accepteren ze. We zijn de Heer 
dankbaar voor onze 4 Blessings! 
 
Met Shane gaat het bijzonder goed. Een paar 
dagen geleden kroop een jongentje bij mij op 
schoot, Shane zag het en kwam aangerend. Hij 
klom op mijn schoot en duwde het jongetje op zij 
en zei “this is my mommy, not yours”! Voor mij 
een heel bijzonder moment na zoveel afwijzig van 
Shane naar ons toe door zijn gebrokenheid. Was 
dit zo’n groot kadootje die mijn hart diep raakte, 
dit was zo’n verlangen om die erkenning van 
Shane te mogen ontvangen. We hebben samen 
nog een weg van herstel te gaan, maar als we 
terug kijken zien we hoe de Heer hem aan het 
genezen is. En de verandering met een jaar 
geleden is enorm! 
Willen jullie blijven bidden, we hadden gehoopt 
dat de adoptie al rond zou zijn, in februari was ons 
verteld. Maar omdat er zoveel tijd is verstreken 
moeten er een aantal formulieren opnieuw worden 
aangevraagd. De adoptie vereniging lijkt geen 
haast te hebben. We wachten nog geduldig af en 
hopen snel op een datum bij de rechtbank, zodat 
alles officieel afgerond kan worden. We zijn zo 
dankbaar dat we net voor vertrek het bijzondere 
pleegzorg besluit van de rechter hebben 
ontvangen die geldig is tot Shane 18 jaar oud is. 
Dit betekent dat wij zijn wettelijke voogd zijn tot hij 
18 jaar is en ook al zijn er nog complicaties met 
de adoptie, hij bij ons gezin hoort en blijft. Dit 
geeft zo’n rust, Wat een bijzonder grote Vader, dit 
word bijna nooit voor zo’n lange tijd afgegeven! 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Dankpunten: 

 De Heers voorziening ditmaal in “verf”, en 
de manier waarop we het konden 
gebruiken. 

 Het team van Royal Mission, de zegen en 
bemoediging die ze zijn geweest tijdens 
hun bezoek. 

 Mathijs Akkerman die als vrijwilligers is 
terug gekomen voor lange tijd!!! Antwoord 
op jullie gebeden!! 

 Onze 4 kids, wat een zegen! En Shane’s 
genezing en herstel dat doorgaat. 
 

Willen jullie meebidden: 
 Meer mannen/vrijwilligers die handen en 

voeten aan hun geloof willen geven bij 
BU. 

 Financiën BU. 

 Kracht en wijsheid voor ons als gezin, een 
mogelijkheid om samen even te kunnen 
bijtanken. 

 Dat de adoptie snel en goed afgerond 
mag zijn. Dat we dit hoofdstuk kunnen 
afsluiten, en verder kunnen gaan. 

 Dat de Heer zijn team bij BU in eenheid 
mag bouwen met Hem als fundament. 
  
 

We willen jullie bedanken voor het lezen van de 
nieuwsbrief en gebedsupdates.  

 
Bedankt voor jullie liefde, steun en gebeden voor 

ons, we kunnen niet zonder! 

 

 

Vanuit dankbare harten, 

                  

Melvin & Henderika, 

Anaya,Kaylah,Luca & Shane 

koopman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contactgegevens: 
 
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  
bestemd voor ons levensonderhoud).  
Giften die bestemd zijn voor Beth Uriel, graag o.v.v. Beth Uriel. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar! 


