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Lieve allemaal,
Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte
houden van ons leven in Kaapstad.
De winter is in volle gang, en er valt veel regen in
Kaapstad. Er zijn nog steeds grote
waterrestricties, maar “day zero” (waar de kranen
worden afgesloten) is uitgesteld naar begin
volgend jaar. Hier zijn we erg dankbaar voor. We
vertrouwen erop dat dit ook word opgelost.
Beth Uriel…
Waar kunnen we beginnen met het vertellen van
de Heers trouw en Zijn grootheid! De
puzzelstukjes vallen op zijn plek. Zoals wij in de
vorige nieuwsbrief al hadden geschreven vind er
zo’n mooie verandering plaats bij BU, de Heer
brengt mannen om te dienen. Na de twee
Nederlandse vrijwilligers die inmiddels weer zijn
vertrokken brengt de Heer op een bijzondere
manier lokale mannen om te dienen. Sinds begin
februari wonen Lyle & Carlo bij BU, twee jonge
mannen van begin 30. Ze hebben allebei een zeer
turbulent leven achter de rug, maar zijn hun weg
van herstel met de Heer aan het bewandelen. Ze
zijn verantwoordelijk voor alles wat met eten te
maken heeft. Vooral het koken is voor hun allebei
een grote passie. Voor ons een enorme zegen en
antwoord op gebed en voor hun een kans om hun
leven weer langzaam op te bouwen. Het is ook
goed te weten dat er twee mannen zijn die altijd
aanwezig zijn. Melvin word s’avonds laat niet
meer gebeld, doordat Lyle & Carlo dit nu
oppakken. Ook is uncle Anthony één van de
bestuursleden, die afgelopen maand met
pensioen is gegaan (71 jaar), nu fulltime
vrijwilliger bij BU. Hij is als klusjesman in en rond
het huis aanwezig. Het is een zegen om een
stabiel ouder iemand te hebben, die een hart
heeft voor de jongens. En dan is er nog Clive, een
man van middelbare leeftijd die in februari als
vrijwilliger begonnen is. Hij is verantwoordelijk
voor de huishouding. Het is zo bijzonder, dat
ondanks dat we op een zeer klein budget blijven
runnen, de Heer blijft voorzien. Er is een
anonieme sponsor gekomen die Clive de
komende 12 maanden een klein loon geeft, zodat
Melvin vaste hulp heeft.
Het heeft even geduurd maar wat een antwoorden
op al jullie gebeden van de afgelopen jaren!
We willen jullie vragen met ons mee te bidden dat
de Heer Zijn team zal blijven bouwen in eenheid.
Dat Hij het fundament blijft van waaruit we
werken.

De komst van Shane heeft bij een aantal jongens
dingen los gemaakt en een kwetsbaarheid naar
boven gebracht. Zo ook bij D die laatst een
weekend bij ons was. Hij zei ”dit was ik 16 jaar
geleden”! Maar Shane gaat het redden. D is
opgegroeid in tehuizen en vele verschillende
pleeggezinnen. Hij gaf aan dat hij zich niet kan
hechten en het was bijzonder met hem over zijn
leven te spreken en meer inzicht in zijn
gebrokenheid te krijgen. Ook mochten we hem
bemoedigen dat dit niet zijn leven hoeft te blijven,
maar dat er samen met de Heer hoop is en dat
herstel mogelijk is. Hij voelde zich moslim maar
kwam laatst naar Melvin toe en zei “ ik wil eigen
keuzes maken, en ik wil meer over Jezus leren”.
Er vind zo’n strijd plaats op dit moment in D, hij
leest de Bijbel en is hongerig. Willen jullie met ons
mee bidden voor D dat hij bevrijding in de Heer
mag ervaren.

Carlo & Lyle
WIJ…
Nooit een saai moment in ons leven. Nu alles bij
BU wat soepeler loopt kunnen we onze energie
wat meer richten op ons als gezin, en de grote
veranderingen die plaats vinden sinds de komst
van Shane. We weten dat Shane Gods geschenk
aan ons is, en dat God genadig is (is ook de
betekenis van Shane’s naam). Het is geen
makkelijke weg, hadden we wel gehoopt
natuurlijk! Maar het is een reis van gebrokenheid,
afwijzing en onvoorwaardelijke liefde. We
beseffen dat we dit niet uit onszelf kunnen doen,
en hebben de Heer zo nodig. Sommige dagen
lopen we boven op de berg en gaat alles heel
goed en dan ineens zitten we in een diep dal. Het
opvoeden van Shane is zo anders dan die van
onze 3 biologische kids. De gebrokenheid al op
zo’n jonge leeftijd, het ontbreken van het basis
vertrouwen voor een goede hechting, dit heeft
allemaal tijd nodig. Het brengt ook onze eigen
gebrokenheid en kwetsbaarheid naar boven.
Ondanks de uitdagingen, zijn we zo dankbaar dat
we zijn ouders mogen zijn, en is dit een weg die
we samen met de Heer aan het zoeken zijn. Elke
dag mogen we leven en herstel over Shane
uitspreken. Hij brengt zoveel vreugde bij ons
allen.

Door Shane’s leven krijgen we ook inzichten in de
diepte van gebrokenheid en de denkwijze van de
jongens. Alles gebruikt de Heer ten goede!
We verlangen ernaar voor een aantal weken naar
Nederland te komen, hopelijk eind December.
Mogen we jullie vragen mee te bidden voor
Shane’s papieren er is een grote achterstand en
we hebben bepaalde documenten nodig om een
paspoort voor hem te krijgen en tevens hebben
we toestemming nodig om te reizen omdat het
legale adoptie proces nog gaande is.
De Kids…
We zijn dankbaar dat we onze draai weer meer
hebben gevonden na de komst van Shane en het
vele bezoek van de afgelopen maanden. Ook
genieten we steeds meer van het ‘home’scholen”, dit past zo goed bij ons als gezin. Het
geeft de kids veel tijd om gewoon samen te
spelen, en te ontdekken waar ze goed in zijn en
wat ze leuk vinden. Zo is Anaya een echt
zakenvrouwtje en heeft ze haar eigen “paaper”
business, het is een soort chips wat ze vers in een
grote zak koopt en dan zelf verpakt en labelt en
daarna verkoopt. Zo leert ze al op jonge leeftijd de
ins en outs van het runnen van een eigen zaakje.
Kaylah zit op ballet en danst door het huis als ze
muziek hoort. Dagelijks worden de banken aan de
kant geschoven om ruimte te maken voor dans en
trucjes van hun alle 4. Het dansen helpt kaylah op
een speelse manier met haar geheugen, ze heeft
wat moeite dingen te onthouden. Luca en Shane
zijn allebei heel fysiek en houden van een potje
worstelen, het is bijzonder te zien hoe hun liefde
voor elkaar groeit!
Op deze nieuwsbrief ontbreekt Shane nog! We
hadden gehoopt dat we de foto nu al zouden
kunnen plaatsen, maar helaas moeten we
wachten tot al de adoptiepapieren rond zijn,
voordat we zijn foto openbaar mogen maken.
Strikte regels in verband met de wet op privacy
rond het adoptieproces.

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

Dankpunten:





We zijn zo dankbaar voor Uncle Anthony,
Clive, Lyle & Carlo, mannen die
dienstbaar willen zijn.
Dat de Heer steeds weer blijft voorzien!
Onze 4 fantastische kids, wat zijn we
gezegend!

Willen jullie meebidden:




Dat de Heer zijn team bij BU in eenheid
blijft bouwen met Hem als fundament.
Voor D dat Hij de Heer mag kennen en
bevrijding zal ervaren.
Dat de Heer ons zijn onvoorwaardelijke
liefde en inzicht mag geven bij het
opvoeden van onze 4 kids.

Bedankt weer voor het lezen van onze
nieuwsbrief.
Bedankt voor jullie liefde, steun en gebeden voor
ons, we kunnen niet zonder!

Vanuit ons hart,

Melvin & Henderika,
Anaya & Kaylah & Luca & Shane
koopman

.
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Financieel.
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