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Bijna 1 jaar in Cambodja…
We kunnen ons nog heel goed 
herinneren hoe we bijna een jaar 
geleden op pad gingen vanuit 
Middelburg in Nederland en hoe 
we na een lange reis met z’n 
vijven aankwamen in Cambodja. 
Eindelijk in het land waar we al 
zo lang naar ‘onderweg’ waren…

Wat is er in de tussenliggende tijd veel 
gebeurd. We zijn hier alweer 10 
maanden en de tijd is voorbij gevlogen! 

Hoe vat je zo’n enorm proces van 
veranderingen en vorming in een paar 
zinnen goed samen? We mochten 
afgelopen tijd stapje voor stapje relaties 
opbouwen met mensen om ons heen en 
daarin proberen om eenvoudig iets te 
laten zien van God die van mensen 
houdt. We maakten van ons huis een 
thuis, leerden hoe en waar je aan de 
nodige spullen kunt komen en hoe 
dingen hier wel of niet ‘werken’. Daarin 
leren we nog elke dag. 

Ook zijn we zijn al snel na aankomst 
gestart met het leren van het Khmer. 
Wat vertelt een taal veel over een land! 
We begonnen met hulp van een “tutor-
at-home”, die ons de eerste woorden en 
zinnen leerde. We zijn haar heel 
dankbaar! Het gaf ons al snel wat meer 
mogelijkheden mensen een klein beetje 
te kunnen verstaan en om er op uit te 
gaan. Inmiddels studeren we beiden 
taal en cultuur op G2K. Het is leuk te 
merken dat we ons behoorlijk kunnen 
redden. Dat merken we vooral als we 
gasten hebben en zij ons vertellen dat 
we echt ‘abracadabra’ praten… Dat 
hebben we zelf al niet meer door :) 

Afgelopen maanden mochten we 
behoorlijk wat bezoek hebben. Een 
waardevolle tijd voor ons, voor de 
kinderen, maar ook voor het bezoek 
zelf. Een onvergetelijke ervaring die ze 
allemaal weer mee hebben genomen 
naar Nederland. 
 
Ook vertelden we jullie al eens over Sak, 

de geweldige huishulp die ons in huis 
helpt met praktische dingen, maar die 
ook spelenderwijs de kinderen helpt in 
het verder leren van het Khmer. Wij 
houden van haar en zij van ons, en de 
ochtenden dat wij naar de taalschool 
gaan, kunnen we de kids met een 
gerust hart bij haar achterlaten. 

We hebben ook met lastige dingen te 
maken (gehad) en ook daarover praten 
we jullie in deze nieuwsbrief bij. 

Waarom deze opsomming? Omdat 
terugkijken helpt om de Heer aan het 
werk te zien: Hij helpt, Hij leidt, Hij zorgt, 
Hij troost, Hij is met ons. Is Zijn naam 
niet Immanuel?! 

Lees verder op bladzijde 2 > 

Onze hulp is van de HEERE,
Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

Psalm 121
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>>> Vervolg van bladzijde 1 

SAMENWERKING GOWW 

Sommigen van jullie lazen het al in de 
gebedsbrief: afgelopen januari heeft 
GOWW ervoor gekozen om niet meer 
met ons samen te werken. Voor ons 
kwam dat als een volledige verrassing 
en we hebben het daar als gezin best 
moeilijk mee (gehad). Gelukkig 
hebben we goede hulp om dit te 
verwerken, en merken we dat er meer 
rust komt in de situatie. Dat maakt ons 
dankbaar. 

Bij de laatste gebedsmailing hebben 
we een brief meegestuurd waarin we 
meer uitleggen over deze situatie. 
Mocht je deze brief niet hebben 
ontvangen maar wel graag willen 
lezen, stuur ons dan gerust even een 
mailtje. Ook ons TFT is natuurlijk 
beschikbaar voor jullie vragen. 

We vinden het belangrijk om te 
zeggen dat we ondanks deze lastige 
situatie niet twijfelen aan ons zijn hier 
in Cambodja. Wel is het natuurlijk zo 
dat we door deze situatie heen 
opnieuw worden aangezet om na te 
denken over de toekomst. Waar 

mogen we dienen, op wat voor manier 
en op wie mogen we ons gaan 
richten? Allemaal vragen die we in 
gebed brengen. Bidden jullie met ons 
mee? 
VERHUIZING 

In februari zijn we verhuisd naar een 
rustiger deel van Phnom Penh. We 
genieten elke dag van deze nieuwe 
plek! Het voelt als een veilige basis om 
vanuit te kunnen werken. Bij de 
verhuizing kregen we veel hulp van 
vrienden en zo waren we binnen een 
dag over! Ook onze ‘vaste’ tuk-tukman 
Heng bood zijn hulp aan. Hij heeft heel 
wat afgesjouwd samen met zijn 
vrienden… Ook al is zijn officiële 
‘standplaats’ niet hier, we hebben nog 
steeds leuk en goed contact met hem 
en rijdt hij ons regelmatig heen en 
weer. 

We wonen in een leuk huis, helemaal 
boven op een ‘phteah l-vèng’, een 
typisch Cambodjaanse flat en we 
voelen ons er thuis. De nieuwe plek 
doet ons allemaal goed. Het huis ligt 
op een relatief rustige plek in Phnom 
Penh en we kunnen ver uitkijken over 
de stad. ’s Avonds staat er meestal 
een heerlijk koel windje waardoor het 
even lekker afkoelt (naar 32 graden 
bijvoorbeeld…). 

Net als voorheen wonen we onder de 
lokale mensen en hebben elke dag 
contact met hen, maar het is hier veel 
stiller en de kinderen hebben nu een 
fijne plek om buiten te rennen en te 
spelen. Én er zijn andere lokale 
kinderen om mee te spelen! We 
kunnen een potje voetballen of 
badmintonnen. Ze genieten! Echt een 
gebedsverhoring. We hebben leuk 
contact met de huisbaas en zijn familie 
en beginnen steeds meer mensen in 
de flat wat te herkennen. 

Wil je even virtueel bij ons op bezoek 
komen, of heb je zin in een net zo 
virtueel kopje koffie? Klik dan hier voor 
een kijkje in ons huis. 

TAALSTUDIE 

We zijn beiden tijdelijk (één module) 
gestopt met de taalstudie. Er was tijd 
en ruimte nodig om de onverwachte 
ontwikkelingen een plek te geven. 
Talitha is inmiddels weer aan het 
studeren en eind mei zal ook Mart-Jan 
(D.V.) weer van start gaan. 

Talitha geniet ervan en maakt goede 
vorderingen en ook Mart-Jan ziet er 
erg naar uit om weer aan de studie te 
gaan. We zullen in dezelfde klas 
komen en dat is extra leuk en ook 

handig met het studeren thuis. 
Competitie ;-)! 

HET KLIMAAT - HET HETE SEIZOEN 

Cambodja is een warm land, dat 
wisten we van tevoren. Toen we hier 
kwamen was de warmste tijd net 
voorbij en zaten we tegen het 
regenseizoen aan. 

Lees verder op bladzijde 3 >
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>>> Vervolg van bladzijde 2 

We waren best benieuwd 
hoe het hete seizoen er uit 
zou zien en hoe dat zou 
voelen. April is de maand 
waarin het normaal 
gesproken het warmst 
(zeg gerust snikheet..!) is 
en die hebben we 
inmiddels achter de rug. 
Het record staat nu op 41 
graden in de woonkamer, 
maar alles draait dan 
gewoon door: de 
homeschooling, de 
taalschool, het huishouden 
etc. Ook de kinderen 
maken het goed. Op het 
balkon hebben we een 
badje waar ze af en toe 
even in kunnen afkoelen, 
en natuurlijk resulteert dat 
af en toe in een heerlijk (warm…) 
watergevecht… En Joy vroeg zelfs een 
keer om sokken omdat ze koude 
voeten had..? 

GEZINSUPDATE 

Afgelopen maanden maakten veel 
impact op ons als gezin. Het was een 
heftige tijd maar tegelijk zijn we dichter 
naar elkaar en samen dichter naar de 
Heer toe gegroeid. We hebben 
ervaren dat Hij ons nooit loslaat en 
moeilijke dingen gebruikt om ons 
verder te vormen en dichter bij 
Hemzelf te brengen. Ook al begrijpen 
wij dingen niet, we mogen Hem (leren) 
vertrouwen in dat wat Hij doet. 

De kinderen maken het goed. Joy en 
Micha hebben sinds we de laatste 
nieuwsbrief schreven veel vriendjes en 
vriendinnetjes gekregen. We zijn 
verwonderd hoe de Heer jullie en onze 
gebeden hierin heeft verhoord. Het 
spreekt voor zich dat Joy en Micha 
hier met volle teugen van genieten! 
Ook met de homeschooling blijft het 
goed gaan. We hebben pas een 
netwerk met andere ‘home-schoolers’ 
ontdekt waarmee we nu 1x per maand 
iets leuks doen. Ook genieten de kids 
erg van de kids-club waar ze elke 
week naar toe gaan. 

En Amy is alweer 1 jaar! Ze heeft 
inmiddels haar eerste eigen stapjes op 
Cambodjaanse bodem gezet en gaat 
er nu steeds sneller vandoor. Ze is een 
vrolijke ‘tante’ die maar al te goed weet 
wat ze wil. Heerlijk om haar te zien 
opgroeien. Ze gaat veel van wat ze 
ziet nadoen, brabbelt heel wat af en 
we zijn benieuwd of ze straks eerder 
Khmer of Nederlands spreekt… 

GEBED- & DANKPUNTEN 

DANK MEE: 

1. voor Gods trouwe zorg elke dag 
opnieuw 

2. dat het goed met ons gaat. We 
hebben, ondanks de warmte, meer 
energie. Daar zijn we erg blij mee. 

3. dat de homeschooling nog steeds 
heel goed gaat. Joy en Micha 
genieten ervan (en wij ook). De 
contacten met de 
Regenboogschool lopen prima. We 
zijn alweer plannen aan het maken 
voor volgend schooljaar. 

4. dat Joy en Micha vriendjes en 
vriendinnetjes hebben gekregen! 

5. dat we een fantastisch huis hebben 
gekregen. 

6. voor de goede contacten met 
lokale mensen. 

7. dat de taalstudie goed gaat. 
8. dat we een heel fijn bezoek 

mochten hebben van Erik & 
Michelle en Kinza en van Philip en 
Anneke. 

9. dat Eunice, Talitha’s zus en TFT-er, 
in juni komt. Ze wil ons graag een 
aantal weken helpen met de 
homeschooling. We zien uit naar 
gezellige tijd samen. 

BID MEE: 

1. voor onze relatie met de Heer, dat 
die zal mogen groeien en 
verdiepen, dwars door alles 
heen. 

2. voor kracht, energie, gezondheid 
en een goede nachtrust. De hoge 
temperatuur kost veel energie. 

3. dat we het zijn hier, en alles wat 
dat met zich meebrengt, in het 
juiste perspectief zullen blijven 
zien en vast zullen houden aan 
waarvoor we hier zijn. 

4. dat we meer zicht zullen krijgen op 
de plannen van de Heer voor de 
toekomst. 

5. voor de contacten die we hebben 
met Sak, Heng en de nieuwe buren 
hier in ons huis. 

6. voor onze visa. Die lopen bijna af 
en half juni hopen we naar Thailand 
te gaan om onze NGO-visa om te 
wisselen voor een gewoon visa. 

Bedankt voor al jullie meeleven door 
gebed en dank, giften, bemoediging 
en alle andere hulp op wat voor manier 
dan ook! 

Een hartelijke groet van ons alle 5!

KIDS 2 KIDS
Er is op onze website een speciaal gedeelte 

voor kinderen!
Je vindt er bijvoorbeeld kleurplaten, een leuk 

filmpje over Cambodja en een boek 
voorgelezen door Joy.

Klik HIER en veel plezier:)
En als je vragen hebt, stel ze gerust!
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