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Beste partners en vrienden,
Hartelijke groeten van het Team in Zuid-Afrika.
We willen jullie graag op de hoogte brengen van het reilen en zeilen in de Township
Mpumalanga in Hammarsdale, maar eerst willen we alle ondersteuners bedanken voor
hun giften en gebeden voor ons project. Wilson en Grace Goeda en anderen doen verslag van de ontwikkelingen van een paar activiteiten.
Even als herinnering: Wilson en Grace Goeda zijn de nieuwe leiders en directeuren van
Children Of Destiny At Home (CODAH). Wilson is de voorzitter van het bestuur en voorganger van de kerk en Grace is de leidster van het project.
Onze focus is dat mensen God leren kennen en het creëren van banen, zodat de mensen
uit de armoede komen. Het gevolg hiervan is dat ook de criminaliteit zal verminderen.
Het oude principe: Het is beter om mensen te leren vissen dan om mensen een vis te
geven, staat bij ons hoog in het vaandel en daarom hebben we de tuinen, de naaicursus
en computercursussen.
Wij willen ook een geestelijk huis zijn voor de mensen in de Township. Hiervoor hebben
wij een dienst op vrijdag en praatgroepen gedurende de week.

VERSLAG VAN WILSON GOEDA

Wij zijn nog steeds verbaasd over de grootte van het project CODAH, de dagelijkse activiteiten en administratie met zijn eigen uitdagingen en hoe Anneke en Simon dit werk
ijverig hebben geleid de afgelopen jaren.
In deze nieuwsbrief wil ik de focus leggen op het leger van voor ons nog onbekende
mensen, die dit project mogelijk hebben gemaakt samen met Anneke en Simon de
afgelopen jaren.
Ik werd herinnerd aan het verhaal in de Bijbel in Jozua 24:32 De beenderen van Jozef,
die de Israëlieten hadden meegenomen toen ze Egypte verlieten. Ze werden begraven
in Sichem, in het stuk grond dat Jacob gekocht had van de zonen van Hamor voor 100
stukken zilver. Dit land was erfelijk bezit van de zonen van Jozef geworden.
In de transactie waar nieuw leiderschap komt en overneemt zoals wij hier in CODAH
hebben gedaan, zal de leiderschap dingen veranderen en nieuwe structuren creëren.
Wij echter, Grace en ikzelf, herinnerden het bovenstaande Bijbelvers, dat de beenderen
van Jozef met hen meegebracht werden in een nieuw seizoen. Dit is geen magie maar
een symbolische herinnering, dat als een nieuwe generatie overneemt, ze niet het oude
zomaar moeten loslaten, omdat het oude ons herinnerd aan bepaalde principes en
waarden waarop de dienstverlening is gebouwd.
Een van die waarden en principes is het respect voor trouwe partners en supporters.
Mensen, die ons financieel ondersteunen, goederen brengen, voor ons bidden en ons
bemoedigen. Namens alle mensen hier in de Township Mpumalanga in Hammarsdale,
die wij dagelijks dienen (waarschijnlijk hebben jullie ze nooit ontmoet en zullen jullie
ze nooit ontmoeten) willen wij jullie bedanken voor de royale ondersteuning over al de
jaren via Simon en Anneke.

Ik realiseerde me een paar weken geleden toen onze groente en fruit donatie
stopte, hoe mensen hier zaten vanaf 9 uur ’s morgens tot 2 uur ’s middags in
de hoop dat er nog iets zou komen. Ze wilden niet naar huis gaan, omdat ze
bleven hopen dat er nog iets zou komen. Dit zijn de momenten dat je je realiseert dat iedere supporter en iedere cent gegeven aan dit project nodig is.
We willen zeggen aan al de mensen die we nog nooit ontmoet hebben:
Hartelijk bedankt. Zonder jullie zal dit project niet voortbestaan. Jullie zijn
een deel van dit project en alles wat God hier doet in de Township op dagelijkse basis. We hebben groot respect voor jullie.
De Bijbel zegt: Gezegend zijn zij, die de arme medemens dienen: Geef royaal
zonder hart met tegenzin, dan zal de Heere uw God u zegenen in al uw werk.
Wie zich ontfermt over de arme, leent aan de Heere en Hij zal hem zijn weldaad vergelden. In Zijn dienst, Wilson

VERSLAG VAN VRIJWILLIGERS
UIT ENGELAND

Wij hebben het reuze naar onze zin om als vrijwilliger deel uit te maken van
Children Of Destiny At Home (CODAH). We zijn in januari van dit jaar naar de
township gekomen en we vonden het heerlijk om naar de dienst op vrijdag
te komen als familie: ik (Will), Lizzy mijn vrouw en onze twee jongens Malachi
(3) en Isaac (1). We zijn heel warm ontvangen en hebben geweldige mensen
ontmoet.
We kwamen naar Zuid-Afrika vanuit Southampton in Engeland in november
2017. We ervaarden dat God ons riep om naar Zuid-Afrika te gaan voor een
tijdje. Ik ben arts en mijn vrouw Lizzy heeft gewerkt als onderwijzeres op de
lagere school.
Nadat we een tijdje op vrijdagmorgen zijn geweest ben ik ook op dinsdagmorgen en op woensdagmorgen naar het project gekomen. Op dinsdagmorgen ben ik beschikbaar om gratis medisch advies te geven aan de communiteit en te bidden voor iedereen die naar het project komt met medische
klachten. Dit heeft mijn ogen geopend om het niveau te zien van de moeilijkheden en uitdagingen, die veel van de mensen uit de Township dagelijks
dapper ondergaan.
Het is heel handig om Ayanda te hebben om te vertalen, terwijl ik probeer
om Zoeloe te leren. Ik ben heel erg bemoedigd om te zien hoe sommige
mensen door hun problemen heen kwamen, ook andere problemen dan hun
medische problemen, die ze iedere dag ondergingen. Alle eer aan God.
Het was ook heel erg goed om de CODAH staf en vrijwilligers te leren kennen,
speciaal Ayanda en Nkosi in het agrarisch project.
Lizzy, mijn vrouw heeft gepreekt in een vrijdagmorgendienst, wat heel goed
ging en we kijken uit naar meer van deze mogelijkheden.
We zijn ook heel enthousiast over de Eerste Hulp Cursus, die een lokaal bedrijf
gratis geeft voor 40 mensen, inclusief de CODAH staf en vrijwilligers en wat
mensen uit de communiteit.
Tot slot, we hebben het als een zegen en vreugde ervaren om te zien wat God
aan het doen is in Hammarsdale door CODAH. Wij kijken ernaar uit om te zien
wat God nog meer gaat doen voor zijn geliefde mensen hier in Hammarsdale.
Will

CODAH “FARMING GODS WAY”
Mijn naam is Ayanda Ntanzi en ik overzie onze twee groentetuinen. We hebben pas geoogst en hebben nu weer geplant voor een nieuwe oogst. Ons
doel is om de mensen te laten zien dat Farming Gods Way heel belangrijk is

voor onze communiteit en we willen laten zien dat ze in staat zijn om zichzelf te voorzien
van eten en niet met honger hoeven te leven.
Ik help bij CODAH onder “Farming Gods Way”. Wij planten zoete maiskolven, kool, spinazie, aardappels, tomaten, uien, erwten en bonen. Verleden jaar hebben we maiskolven en
bonen geplant en hebben genoeg geoogst om 40 families te voorzien van eten. Dit jaar
hebben we spinazie, bonen, kool, aardappels en sla geplant en proberen hiermee meer
mensen eten te geven.
Onze visie is om meer mensen te trainen om volgens Farming Gods Way te planten.
Op deze manier kunnen we een paar keer per jaar planten en oogsten, ook in de winter,
zodat ze in staat zijn hun familie van eten te voorzien. In onze communiteit willen we een
milieuvriendelijke omgeving creëren voor mensen, die kunnen eten van waarvoor ze
gewerkt hebben, want dat is wat God wil dat we doen.
Gods verlangen is om een atmosfeer te creëren waar mensen de relatie zien tussen
Farming Gods Way en God, omdat alles wat we krijgen van God komt. We leren mensen
om alles op een Goddelijke manier te doen en bouwen we een brug van vertrouwen
tussen God en de communiteit.
Ayanda, Farming Gods Way leider

VERSLAG VAN GRACE GOEDA
CODAH COMMUNITY COMPUTER
CENTRE

Een korte update over hoe het met onze Computer Training gaat, die sinds vorig jaar
draait. Zoals jullie op de foto’s de kindergezichten kunnen zien, genieten ze van het leren
om met de computer (laptop) om te gaan.
Wij trainen op dit moment kinderen vanaf 7 jaar van de lagere school, van de middelbare
school, jeugd en werklozen. Wij proberen nog steeds uit te vinden wat voor hun het beste programma is, omdat Zoeloe de prominente taal is die in deze groep gesproken wordt.
Het is echt een plezier om te zien hoe ze van toepassing brengen wat ze geleerd hebben
op de computer en hoe ze nieuwe kinderen op de cursus helpen om te beginnen.
Tegenwoordig is er zoveel vraag naar computervaardigheid naast de gewone vaardigheden om werk te krijgen.
Op dit moment leren we ze: Basis Computer Fundamenten, Internet begrippen, Verschillende Browsers zoals Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Opera, e-mail opzetten
en keyboard functies. En het gebruik van leuke apps om het leren plezieriger te maken.
De daaropvolgende programma’s die we ze leren zullen zijn: Settings, MS Excel & Simple
Formulas, MS Word, Paint, MS Powerpoint, Drawings & Art, Picture Viewer, Picasa, VLC
Media Player, Skype, Joinme, Search Engines zoals Google & Bing en Yahoo.
De kinderen zijn heel erg enthousiast om de applicaties en programma’s op een goede
manier te leren en we zien hun vaardigheden iedere dag vooruit gaan. Samen met de
andere lessen van hun opleiding zijn deze vaardigheden belangrijk voor hun toekomst
en carrière.
Hartelijk dank voor de sponsering van de computertraining voor de kansarme kinderen
en volwassenen in de Township Mpumalanga in Hammarsdale.

DIGNITY CENTRE (zwangerschapscentrum)
Wij hebben programma’s en diensten voor kansarme communiteiten om mensen meer
zelfvertrouwen te geven en hun waardigheid te herwinnen. Dit is speciaal voor kwetsbare vrouwen en tienermeisjes, die zwanger zijn.
We hebben drie evenementen in het vooruitzicht:
- KWETSBARE VROUWEN CAMPAGNE, die plaats zal vinden op 9 augustus 2018 op de
Zuid-Afrikaanse VROUWENDAG

De hulpverlening bestaat uit o.a.:
 Voedsel- en kledingbank
 Onderwijs
 Computertraining
 Life Skill Cursussen
 Een kerkelijke gemeente
 Hulp bij het invullen van papieren
 Gespreksgroepen voor
mannen, vrouwen en jeugd
 Aidsvoorlichting
 Seksuele voorlichting
 Zwangerschapscentrum
 Thuiszorg Aidspatiënten
 Ziekenvervoer naar de kliniek
 Groentetuintjes bij de huisjes
 Voetbalclub
 Naailessen
Deelt u mee in de passie voor de
allerarmsten in Zuid-Afrika?
Voor supporters die ons al langere tijd
via Jeugd met een Opdracht ondersteunen
kan het blijven zoals u altijd gedaan hebt.
U moet wel de mededeling veranderen
voor uw belastingaftrek:
2739 Children of Destiny
Nieuwe supporters kunnen een gift
overmaken via de rekening van Stichting
Jeugd met een Opdracht, Amsterdam
IBAN: NL10 RABO 0143 2507 36
O.v.v. 2739 Children of Destiny
JMEO heeft een ANBI registratie
U kunt Simon en Anneke bereiken op hun
e‑mailadres: simon.anneke.taal@gmail.com
Mobiel Simon: 06-36519288

passie vromorstedne
allera id-Afrika
in Zu
Vormgeving en druk: Stout Grafische Dienstverlening, Vlaardingen

- KAMPIOEN TEENAGER CAMPAGNE 3-6 september 2018
- MOEDER EN DOCHTER ONTBIJT op 24 november 2018
Deze dienstverlening is gericht op voorlichting over de zwangerschap en de verzorging
van baby’s. Er wordt veel voorlichting gegeven op scholen. Het aantal tienermoeders is
enorm hier. Het is hier heel normaal om op je vijftiende een baby te krijgen en sommige
zijn nog jonger. Er wordt hier weinig gepraat over seks en zwangerschap.
Vorig jaar hadden we veel succes met het MOEDER EN DOCHTER ONTBIJT, waar dingen
bespreekbaar werden tussen moeder en dochter. We proberen de vrouwen en tieners
ook voor en na de bevalling te helpen.

CODAH FASHION DESIGN

Deze bediening wordt geleid door Hlengiwe. Zij is een gediplomeerde lerares. Tijdens
2017 hebben we 19 mensen getraind, maar dit jaar vanaf januari tot april 2018 hebben
we al 17 mensen getraind. Iedereen heeft al een baan. We hebben 3 leraressen, die fulltime werken in dit project. De studenten die we trainen betalen 15 euro voor de cursus.
Uit dit bedrag worden de leraressen betaald. Zij krijgen 25% en wat overblijft gaat in het
potje om de kosten en materialen voor de training te betalen.
Als de studenten hun training succesvol hebben doorlopen is er een ceremonie voor
hen en krijgen zij een diploma. Sommige studenten beginnen hun eigen bedrijfje, maar
de meesten gaan naar de fabrieken, waar wij een goede relatie mee hebben.
In Zijn dienst, Grace

GROET VAN SIMON EN ANNEKE

Hartelijke groeten vanuit Almelo in Nederland. Op dit moment is de temperatuur uitzonderlijk hoog. Het zijn Zuid-Afrikaanse temperaturen. We vinden het heerlijk.
De overgang van Zuid-Afrika naar Nederland en het acclimatiseren is toch groter dan we
gedacht hebben.
- Van superdruk zijn naar een tijd van rust is natuurlijk goed, maar het is ook wel afkicken
- Het missen van je naaste medewerkers en vrienden is groot
- Het weer in Nederland valt heel erg tegen.
Terug in Nederland realiseer je je dat we ons niet altijd bewust zijn geweest van het
bijna altijd mooie weer in Zuid-Afrika.
- Het uitzonderlijk dure leven
Het is meer wennen dan we verwacht hebben, maar dat komt allemaal wel weer goed.
Het vraagt gewoon wat meer tijd. Het is goed om te horen dat het werk in Zuid-Afrika
goed ontwikkelt. We zijn dankbaar, dat bijna al de supporters zijn doorgegaan met de
ondersteuning van het project. We schrijven al jaren nieuwsbrieven over de omstandigheden, waarin veel mensen zich bevinden, maar hebben ervaren, dat het moeilijk over
te brengen is. Je moet het gezien en ervaren hebben: het leed, de armoede geroken
hebben, de Aidspatiënten, de manier waarop mensen moeten leven, de kinderen die
hier buiten hun schuld in armoede opgroeien. Ze kunnen gewoon niet normaal kind
zijn. De kinderen, die kinderen moeten opvoeden.
Dit werk heeft ondersteuning nodig. De luxe levensomstandigheden waar de meeste
van ons in leven is niet te vergelijken met het leven in Mpumalanga Township. Wij, als
partners en vrienden kunnen niet ter plaatse werken, wel de fulltime medewerkers en
vrijwilligers. Wij kunnen voor ze bidden en financieel ondersteunen. Laten we onze
liefde tonen voor onze medemens in Zuid-Afrika.
Simon en Anneke Taal
Wij wensen iedereen een goede zomer en vakantie toe.
Namens het Team,
Wilson en Grace Goeda

