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Beste familie, vrienden en bekenden,

Allereerst heel goed nieuws; we hebben een
nieuwe voorzitter gevonden voor onze TFC:
Anina Visker-Louw! Ze is onderdeel van onze
thuisgemeente XRDS Amsterdam, is enorm
enthousiast, heeft een passie voor zending,
een hart voor Afrika (ze is Zuid-Afrikaanse)
en een ruime ervaring in ontwikkelingswerk.
We zijn heel enthousiast om haar in ons team
te mogen verwelkomen.

Vorig jaar rond deze tijd kwamen we net
terug uit Canada en ondertussen zijn we al
weer heel wat stappen dichterbij Angola.
Onze financiële support is enorm gegroeid en
we merken heel erg veel meeleven en
interesse. Bij deze willen we jullie allemaal
ontzettend bedanken voor wat jullie ook het
afgelopen jaar weer voor ons betekend
hebben. Zonder jullie hadden we hier nu niet
gezeten.
Taalstudie

De focus van deze laatste weken ligt vooral
op het spreken, lezen en het uitbreiden van
onze woordenschat.

De tijd vliegt voorbij en onze tijd in Portugal is
alweer bijna ten einde, wanneer jullie deze
brief lezen hebben we nog maar 5 weken te
gaan qua taalstudie en daar moeten we het
mee doen. Er valt nog heel erg veel te leren,
maar in de afgelopen 6 maanden zijn we
lekker opgeschoten. Soms vergeten we even
dat het meer dan 10 jaar duurde voordat we
Engels spraken zoals we dat nu doen. Met
Portugees zal het zeker niet anders zijn. De
tijd vliegt ook als we zien dat Salomé alweer
6 maanden is en enorm is gegroeid en
ontwikkeld. Judah begint steeds meer te
praten, zowel in het Nederlands als in het
Portugees.

Nederland

Onze vlucht terug naar Nederland is op 30
januari geboekt. We zullen ongeveer 3 weken
in Nederland zijn om ons visum te regelen en
de verscheping van onze spullen. Op zondag
10 februari staat onze uitzenddienst
gepland, bij Crossroads Amsterdam. In de 2e
dienst willen we ook graag Salomé opdragen
aan God. Meer informatie volgt later.

Salomé en Judah
`

Daarna…

… vertrekken we naar Amerika om bij het
MAF US hoofdkantoor de laatste training te
volgen; 1 maand bush-vliegtraining en 1
maand monteurstraining voor Marijn. Dit om
helemaal wegwijs te worden met de manier
waarop MAF werkt. Over de details meer in
de volgende nieuwsbrief. Daarnaast zullen
we samen nog een training krijgen van 2
weken om ons voor te bereiden op de cultuur.
Hierna nog 2 weken naar Canada om
Marijnʼs licentie om door de wolken te mogen
vliegen op basis van instrumenten te
vernieuwen. We denken begin mei terug in
Nederland te zijn. Zodra ons visum dan
binnen is, hopen we meteen naar Angola te
kunnen vertrekken. Zie schema hiervoor.

Saloméʼs grootste hobby is naar Judah kijken
en ook zijn speelgoed is interessanter dan
dat van haarzelf. Ze zit graag rechtop (nog
niet alleen) en staat ook graag. Ze lacht veel.
Ze slaapt ʻs nachts 6 á 7 uur, wat Noortje
zeer waardeert. Salomé en Judah slapen
sinds kort op dezelfde kamer. Judah vind het
erg interessant en pakt vaak zijn stoeltje erbij
om naar Salomé in haar bedje te kijken.
Doordeweeks wordt hier in het schoolgebouw
alle schooldagen ʻs ochtends lesgegeven aan
11 basisschool leerlingen. De laatste paar
weken mag Judah even meedraaien, soms in
de kring, met zingen, soms als ze aan het
eten en drinken zijn of als ze een filmpje
kijken. Judah is helemaal onder de indruk en
neemt alles in zich op. Hij snapt ook al veel
Portugees!

Met vriendelijke groet,
Marijn, Noortje, Judah en Salomé Goud
-wij Gouden u op de hoogte-

Judahʼs uitzicht vanuit het speelhuisje.
Met in de verte de stad waar we les hebben.

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Goud. De verzending van de
Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor
ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Noortje als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website
www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland,
Postbus 65, 3840 AB Harderwijk. Vermeld daarbij dat het om de familie Goud gaat.

