Ik ben Wendy Ananius. In januari 2008 besloot
ik naar Borneo te gaan om vrijwilligerswerk
met kinderen te gaan doen in “Living Water Village”
dat is opgericht door Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay.
Daar heb ik mijn man Bambang ontmoet en samen
hebben we nu een prachtige dochter, Alicia. We
dienen samen de Heer in dit project in Borneo,
Bambang als hoofd van de basisschool en ik als
helpster/kinderjuf en samen zijn we kinderhuisouders
van Asrama 1. Er is veel om dankbaar voor te zijn: dat
we in deze ministry mogen wonen en elke dag de liefde
van God mogen ervaren en Zijn bescherming. Ook zijn
we dankbaar voor jullie gebeden,
jullie liefde en jullie financiële ondersteuning.

Nieuws uit Borneo
Hallo lieve broeders en zusters in de Heer, hoe gaat het met
jullie allemaal? Hier gaat het geweldig goed!
Het duurde even voor de nieuwe nieuwsbrief maar hier is-ie dan weer.
ERLY
Even een update over Erly, die eind oktober naar Kuching was
gegaan voor een grote operatie van 8 uur, die uiteindelijk bijna 10
uur heeft geduurd. Ze hebben een bot uit haar scheenbeen weg
gehaald en wat huid, en van het andere (boven)been wat huid om
haar scheenbeen te herstellen, dus op 3 plaatsen. De operatie was
goed gegaan, maar een dag later kwam de dokter en hij vond dat
de geplaatste huid voor haar nieuwe gehemelte er niet mooi uit
zag, maar wilde het nog 1 dag aankijken.
Helaas kreeg Erly weer een nieuwe operatie omdat de
doorbloeding van haar huid niet goed was. Alles moest weer worden opengemaakt en er werd wat huid van haar linkerbeen weggehaald. Deze operatie zou 6
uur duren maar duurde uiteindelijk bijna 8 uur. Het bleek een infectie te zijn.
Weer was de kleur van de nieuw geplaatste huid niet mooi
Daarom werd ze de volgende dag voor de derde keer geopereerd. Deze keer werd
een stukje bij haar lip opengehaald en gecontroleerd, maar er bleek weer een infectie te zitten. De huid moest weer worden verwijderd en dit keer gebruikten ze de
huid van de neus om het af te sluiten zodat er geen open ruimte is naar haar neus.
Nu moeten de wonden op beide benen en van haar
gezicht eerst volledig genezen en al die tijd mag ze
geen normaal eten, maar krijgt ze zondevoeding via
haar neus. Erly is nu in het Kuching huis en blijft
daar voorlopig. Misschien mag ze, als alles er weer
goed uitziet, terug naar Living Water Village. We
hopen echt dat ze hier thuis mag zijn om samen kerst
te vieren, dus bid a.j.b. mee voor volkomen
genezing.
Samen met Erly

Erly die haar wondjes
verzorgd

Erly samen met haar
vader in Kuching

DAYAK NIGHT
Afgelopen maand was het weer Dayak night, een van de mooiste en leukste avonden.
Even een korte uitleg voor degenen die het niet weten of even vergeten zijn wat het
ook alweer inhoud. Op het eiland Borneo wonen de Dayakkers. Er zijn 420 stammen,
waarvan er 64 verschillende in de ministry wonen. Ieder jaar houden we een Dayak
feest. Elke stam treed dan op met een liedje en een dansje in hun eigen taal en cultuur,
maar het moet wel over God gaan. Natuurlijk kunnen wij niet alles verstaan wat ze
zingen, maar God weet het.
Rond16:30 uur liepen wij langzaam richting de TC, waar de opening van de Dayak night was. Uiteraard was
iedereen verkleed in Dayak kleren (zie foto's). Daar stonden ook al vele mensen klaar om naar de opening van
het feest te komen kijken. Ook stonden er kinderen klaar voor de openingsdans.
Ze noemen Bambang het hoofd van alle stammen, al heb ik geen idee waarom.
In de dans werd Bambang een groot mes gegeven. Er was een grote gate gemaakt met in het midden een horizontaal geplaatste bamboestok, die hij doormidden
moest slaan met het mes. Daarmee werd het feest geopend.

alle
t om
e
p ui ingen t
o
rom leerl
e
a
d
a
in
ijn
rd
Ga e n tot m op hen en van
o
e
r
k
D
e
l
e
.
d
o
v
en
Va
eilig
mak van de n de H te
d
a
v
m
tij
Naa oon en hen al zegd.
de Z st. Leer heb ge
Gee at ik u
9
w
28:1
doen
teus
Mat

Om 17:00 uur gingen we allemaal gezamenlijk eten, met leuke muziek op de
achtergrond. Het eten was traditioneel gemaakt met speciale groenten en voor de liefhebbers
sambal. Je kon kiezen uit een stukje kip of varkensvlees, en een lekker stuk fruit erbij. En dit zat allemaal
in een dichtgevouwen blad, waaruit je met je handen moet eten. Want vroeger hadden de mensen geen borden
en bestek.
Om 18:30 uur begonnen de optredens van elke stam. Ook ik heb mee gedaan met de stam van Bambang. Dit
jaar was er ook een fashion show. Dus van iedere stam moesten twee personen goed verkleed gaan in echte
traditionele kleren. Onze stam koos Alicia en Jovan uit. Jovan had al echt mooie, gave kleren en het was
makkelijk om dan Alicia te kiezen omdat ze dezelfde lengte hebben en Bambang en ik zijn wel creatief om
snel iets van kleren voor Alicia erbij te bedenken. Er waren avonden bij dat we wel tot 12 uur s’nachts bezig
waren met het maken van de kleren. Het was de moeite waard, Alicia had gewonnen, dus trotse ouders en een
trotse stam.
Op het einde was er nog een lekkere snack, ook echt traditioneel, en drinken erbij. De avond duurde tot 21:00
uur, maar degenen die nog zin hadden om te zingen en te dansen, konden blijven tot 22:00 uur.
Het was echt een geslaagde dag. Als u misschien een keer deze kant op wil komen, is de maand oktober zeker
een aanrader omdat de Dayak night altijd in deze maand valt.

GEBEDSPUNTEN (bid met ons mee):
dat God zal voorzien in alle werkers die we dringend nodig hebben in de ministry en ook
de nodige materialen
 voor Ronny Heyboer als leider van de ministry, de ministry zelf en alle werkers en
kinderen
 voor alle zieken in de ministry, in het bijzonder voor:
Erly, voor voorspoedig herstel
 voor de toets die alle scholen hier in de ministry een week lang krijgen in 3 December tot
7 december, over wat ze het eerste semester hebben geleerd, dat de kinderen deze goed
zullen maken. En ook voor Alicia, ze vind deelsommen best moeilijk
 voor de familie van Bahari. Hij is helaas overleden, de reden weten we niet.
 voor Srini, de kleuterjuf die opnieuw zwanger is, nadat zij begin dit jaar een miskraam
heeft gehad, dat ze een goede zwangerschap zal hebben. En voor de pas
getrouwde Belin, die meer als 2 maanden zwanger is
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DANKPUNTEN (dank met ons mee):
:7
Nahum 1






voor de operatie van Erly en dat ze zo dapper is
voor de bescherming van de ministry die God ons elke dag geeft
voor de geweldige Dayak night

OPROEP:
Als het u leuk lijkt en u
zich geroepen voelt om
God te dienen in Borneo,
bent u meer dan welkom.
Het maakt niet uit hoelang
u wilt blijven. Wanneer het
u leuk lijkt om een bezoekje te komen brengen
kunt u het me altijd laten
weten, dan kan ik u
doorverwijzen naar Chris
die het regelt met de bezoekers

