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
Lieve broeders en zusters in Christus,
Het is alweer een tijdje geleden dat wij onze nieuwsbrief gestuurd hebben, maar hier is dan weer onze
nieuwe, hoop dat jullie genieten van het lezen ervan.
NEDERLAND
Als eerste willen we het hebben over Nederland.
24 augustus vertrekken wij, Alicia en ik, naar Nederland. Helaas kan Bambang niet mee vanwege
tekort aan financiën. Eigenlijk waren we niet van plan om dit jaar naar Nederland te komen, maar de
reden dat we wel komen is omdat mijn jongere broer Tommy besloten heeft om in
september te gaan trouwen en daar willen we natuurlijk graag bij zijn.
Ook verloopt het Nederlandse paspoort van Alicia in februari dus die moet
verlengt worden, dat gaan we doen in de tijd dat we in
Nederland zijn. Èn we kunnen eindelijk ons nichtje
Rayven van 15 maanden gaan zien, het dochtertje van
mijn oudere zus Debbie en haar vriend Mark, die we
helaas nog nooit gezien hebben. Dus we kijken er naar uit
om Rayven eindelijk te kunnen omhelzen. Maar het fijne
is ook dat we Mark kunnen zien, die klaar is met de
chemo en 21 augustus de uitslag krijgt. Bid mee dat de
chemo is aangeslagen en dat de kanker niet verder
gegroeid is, dat Gods wil zal geschieden in zijn leven.
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HARIFA

Harifa is een van de vrouwen die hier al 8 jaar woont
en afgelopen juni heeft ze het jawoord gegeven.
Alicia mocht weer bruidsmeisje zijn en de ringen dragen en Erika en Nardian, 2
andere kleine kinderen, gooiden bloemen voor hun uit. Ik deed het bruidskapsel en
Ibu Edwine deed de make-up. Het was een geslaagde dag.

SCHOOL
De school is alweer anderhalve maand geleden begonnen. We hebben nu 17
kinderen in de Kindergarten.
We hebben 8 kinderen vanuit onze ministry en 9 kinderen van erbuiten. Het zijn
leuke kinderen en ik dank God dat ik een deel van hun leven mag uitmaken. Elk
jaar is het weer een nieuwe ervaring hoe de kinderen zullen zijn, elk kind is
anders en dat maakt ze uniek.
Meicyor is een van hen, hij heeft een beetje problemen met leren. Hij heeft nog
nooit een potlood vastgehouden en leert dus echt helemaal vanaf het begin. Hij
is een beetje traag van houding dus bid mee dat hij snel mee kan doen aan het
leerproces en dat hij begrijpt wat we hem willen leren.

Yupinus & Sabli

Samen met Krisna op de

YUPINUS, SABLI en KRISNA
Krisna, en haar andere klasgenootjes die vorig jaar klaar
waren met de SMA, zijn naar een bijbelschool gegaan die
maar 7 maandjes duurt en daarna komen ze terug. Een half
jaartje erna gaan degenen die willen aan de universiteit
studeren. Dit is een andere bijbelschool dan die Sabli en
Yupinus volgen.
Yupinus woonde bijna 7 jaar bij ons en Sabli al 8 jaar. Deze 2
jongeren zijn eind juli verhuist naar een ander eiland om door
te gaan met hun studie aan de universiteit.
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TINA, JEPRI en YOEL
Tina, Jepri en Yoel woonden alle 3 in een ander huis, maar sinds kort zijn ze bij
ons komen wonen in onze kinderhuis Asrama Paulus (zo heet onze kinderhuis
tegenwoordig).
PAK MENDI
Pak Mendi is een man die lang geleden hier in de ministry heeft gewoond en nadat hij ging trouwen,
heeft hij en zijn vrouw de ministry verlaten om in een dorpje hier in de buurt te gaan wonen. Mendi is
wel altijd bij ons blijven werken in de ministry. Een paar maanden geleden werd er kanker gevonden in
zijn neus en heeft hij hiervoor chemo en bestraling gehad. Prijs God dat hij is genezen. Ze hebben
besloten om weer terug in de ministry te komen wonen. Ze
Ons kleuterklasje
hebben 3 kinderen, de oudste zit op de universiteit en de
middelste zit bij ons op school. Hun zoontje van 3 zal hier
naar een kinderopvang gaan. Leuk gezin is het.
God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen.
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Gebedspunten;

Samen met Alicia en Erika op de foto



dat God zal voorzien in alle werkers die we dringend nodig hebben in de
ministry en ook de nodige materialen
voor de gezondheid voor Ronny Heyboer



voor Ronny Heyboer als leider van de ministry, de ministry zelf en alle werkers en kinderen



voor alle zieken in de ministry



voor ieders veiligheid die met de auto of bus op en neer naar Pinoh of Kuching moet, (afgelopen keren zijn er best wel veel auto's onderweg stuk gegaan)



voor Mark de vriend van mijn zus, de hersenscan was goed en nu is het wachten op de body scan en of de
chemo goed is aangeslagen. Bid mee dat Mark de Here zal aannemen als zijn redder, want op dit moment
gelooft hij nog niet



nieuwe sponsors



de ministry heeft dringend een nieuwe (vrachtwagen)
betonmixer nodig, die oude heeft het bijna begeven, en
ook 2 gewone grote trucks en 2 generators voor de
elektriciteit

Dankpunten: ( dank met ons mee)




Ondankt er veel problemen onderweg zijn met de autos en wegen dat de gene met auto
wel veilig aan komen op hun bestemming
Voor onze gezondheid
We hebben polywoud kunnen krijgen, dus nu kunnen we
weer verder met bouwen



voor onze gezondheid



de multri-entry is verlengd
bedankt voor het bidden

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 Marlies die
het regelt met de bezoekers

