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 allemaal,
Hier is dan weer onze nieuwe nieuwsbrief. Veel lees plezier
MEICYOR
Meicyor is een kindje van buiten ons dorp, dat bij ons naar school komt. Hij is 5 jaar en zit bij
mij in de klas (kleuterklas). De eerste schooldag was erg moeilijk voor hem, hij hangt erg aan
zijn ouders. En dat maakt het dus ook erg moeilijk om alleen achter te blijven op school met
allemaal vreemde mensen en zelfs ook nog een blanke, lange vrouw als juf. Moet je eens na
gaan hoe hij zich voelt: zo’n klein kind en dan zo’n grote, witte juf. Hij heeft bijna de hele
ochtend gehuild. En zo gingen de weken voorbij dat zijn vader hem elke dag naar school
bracht en wij meicyor vast moesten houden zodat zijn vader kon weggaan en hij in de klas
kon blijven om te leren. In het begin vroeg ik wel vaker om gebed. Een paar weken gingen
voorbij en om eerlijk te zeggen waren het zware, moeilijke weken. Meicyor had nog nooit een potlood of wat dan ook
voor schoolmateriaal vastgehouden. Het lukte hem gewoon niet en hij kreeg niet door dat je iets harder moest
drukken zodat het duidelijker werd in zijn schriftje om te zien wat hij geschreven had. Kleuren was net alsof je een
kind van 2 jaar een potlood gaf om te kleuren. Zijn eigen schooltas kon hij niet omdoen. Hij zou dan beiden handen
door de lussen van zijn tas doen en
dan de tas naar boven gooien zodat de tas op zijn
rug kwam te zitten, maar dan wel
op zijn kop. Ook is hij
Eerbiedig ontzag voor de Here is de
vaak verkouden.
basis van alle wijsheid, en het kennen
van God geeft meer inzicht.

Elke week leren we de kinderen 1
letter. En na 4 letters
Spreuken 9”:10
lukte het hem gewoon niet om te
onthouden welke letter
nou wat is. Maar de klas gaat
gewoon door want we
hebben ook nog 16 andere kinderen, en dat is erg om te zien. Maria is ook een meisje die erg
veel moeite heeft met leren. Normaal zat ik altijd bij haar om haar te helpen en een andere
leraar zou dan meicyor helpen. Nu besloot ik afgelopen oktober om het andersom te doen
en helemaal terug te gaan naar het begin, beginnen met 4 letters en dat een tijdje te doen
totdat hij weet hoe je daarmee moet spellen. En daarna 3 letters en daarna 5 letters. Het
was erg moeilijk, er is vaak voor hem gebeden en af en toe heb ik echt aan God moeten
vragen om mij geduld te geven omdat mijn emoties erg hoog zaten. Als het weekend was geweest leek het wel of we
weer helemaal opnieuw moesten beginnen, en dinsdags ging het dan weer goed. Ik was echt bezorgd voor de
kerstvakantie omdat die 3 weken duurt en we weer van voren af aan moesten beginnen. De eerste dagen was het ook
zo, maar hij pakte het snel op. En gelooft het of niet maar hij is zo veel gegroeid en vooruit gegaan dat ik God heel erg
dankbaar ben. Ik dacht dat hij het niet zou halen om in juni over te gaan naar de volgende klas, maar nu denk ik dat als
hij zo doorgaat hij het wel gaat halen. En ik ben super trots. Hij kan zelf al een woord met 4 letters lezen. Als hij een
fout maakt lacht hij zelfs en zegt “oeps, fout”. En begint dan gewoon opnieuw. Gaaf hè.

Gebedspunten;

- dat God zal voorzien in alle werkers die we dringend nodig hebben in de
ministry en ook de nodige materialen
- voor de gezondheid van Ronny Heyboer
- voor Ronny Heyboer als leider van de ministry, de ministry zelf en alle
werkers en kinderen
- voor de stukken grond die de ministry wil kopen
- voor nieuwe sponsors
- voor 6 vrouwen die zwanger zijn op dit moment

Dankpunten: ( dank met ons mee)





voor de bescherming van de ministry, die God ons elke dag geeft
dat Meicyor het goed doet
voor de stukken grond die de ministry heeft kunnen kopen
Voor Triana die bevallen is van een jongetje en Novi die bevallen is van
een tweeling ( 2 jongens). Allebij de moeders en babys maken het
goed.
De
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Elisabet is een van de
volwassen vrouwen hier.
Voordat ik naar deze
ministry kwam, was Elisabet mijn
sponsorkindje! Ik heb haar ruim 4 tot
5 jaar ondersteund, maar zag niet veel van haar. Totdat
ik besloot om hierheen te komen en ik zelf
ondersteuning zocht. Elisabet is nu afgestudeerd als
lerares theologie en afgelopen zaterdag is ze verloofd
met een van onze jongens hier. Zo leuk om je eigen
sponsorkindje te zien, haar te zien opgroeien en na een
tijd verder te zien gaan met een man die God haar
gegeven heeft. Trouwplannen
hebben ze wel maar ze willen
nog ongeveer een jaar wachten,
dus volgend jaar hebben we een
trouwerij.

