Inhoudelijk jaarverslag Sarinha Mozambique 2015
Omstandigheden in Mozambique
Het jaar begon met overstromingen in Malawi en Mozambique. Deze hebben al aan honderden
mensen het leven gekost en meer dan 100.000 mensen zijn op de vlucht. Overstromingen zijn niet
ongewoon voor Mozambique maar deze keer is het natuurgeweld erg heftig. Het jaar eindigt met
slechte vooruitzichten wat voedsel betreft. Prijzen zijn enorm gestegen in 2015 niet alleen door de
voedselschaarste en het natuurgeweld maar ook door politieke onzekerheden.
Op 15 januari jl. is de nieuwe president Filipe Nyusi geïnstalleerd. Helaas heeft dit geen politieke
oplossing gebracht tussen de verschillende partijen waardoor niet iedereen durft te reizen binnen de
provincie Sofala. Er zijn heftige incidenten gemeld waaronder aanslagen op de leider van Renamo.
Tijdens de Sarinha-reis in oktober (zie onder) waren we getuige van de vreselijke gevolgen in een
gebied waar onze collega’s en studenten regelmatig te gast zijn.
Deze situatie heeft ook gevolgen gehad voor het opstarten van de beroepsopleiding van de jongeren
uit Thowe. De ouders hielden ze thuis vanwege de onrusten waardoor er in dit jaar maar een paar
jongeren de beroepsopleiding voltooiden. Contact met de beroepsopleiding wees uit dat dit breed
het geval was, niet alleen bij de Sarinha studenten.
Basiscursus
Vanuit het onderwijscentrum van Sarinha zijn in 2015 ruim 75 jonge mensen geslaagd voor de cursus
‘Fundamenten van het Christelijk Geloof’. In het eerste half jaar hadden wij de grootste groep ooit
van meer dan 50 cursisten. Deze cursus wordt tweemaal in het jaar aangeboden en bestaat uit
tenminste 11 lesdagen op zaterdag. De cursus is verplicht voor een ieder die zich via Sarinha verder
wil laten onderwijzen. Als afsluiting van de cursus zijn de studenten op werkweek geweest,
“outreach” genaamd. Dit jaar was dit naar Maforga Christian Mission in Gondola waar een
vergelijkbare school gevestigd is. De studenten van Sarinha die met deze “outreach” mee gaan,
beoefenen in de praktijk wat zij in de voorgaande weken geleerd hebben.
Zomerschool
In januari 2015 hebben 60 studenten meegedaan aan de zomerschool (NB in Mozambique lopen de
seizoenen tegengesteld aan Nederland) die Sarinha jaarlijks organiseert. Dit jaar was het thema
‘Heilige Geest’ en werden de lessen gegeven door Chico en Sylvia Nhamauta. Door het jaar heen
werden er nog de vakken Overzicht Nieuwe Testament en Overzicht Oude Testament gegeven door
de lokale medewerkers van Sarinha aangevuld met gastdocenten.
Kinderwerk
Vanuit het onderwijscentrum doen de studenten praktijkervaring op. Dit kan op diverse vlakken. Het
meest in het oog springend zijn het gevangeniswerk dat Sarinha initieert en het kinderwerk rondom
het centrum als wel in twee dorpjes in het district Maringue waar voorheen de stichting voedselhulp
verleende.
Het gevangeniswerk stond afgelopen jaar op een laag pitje. Fondsen bleven achter en vanwege
nieuw management in de gevangenis, moest de relatie weer opnieuw opgebouwd worden. De
vooruitzichten richting 2016 zijn echter eind van het jaar goed. Chico heeft ontdekt dat de
voormalige directeur van de gevangenis in Beira nu overkoepelend leiding geeft aan alle
gevangenissen in Sofala. Dit biedt nieuwe kansen!

Het kinderwerk heeft echter door de komst van Annasjouk (zie beschrijving reis hieronder) wat
professionaliteit betreft een enorme injectie gekregen. De training voor de kinderwerkers aangevuld
met lokale docenten en belangstellenden, is enorm goed ontvangen. De bedoeling is dat nadat het
materiaal dat Annasjouk heeft verzameld en gebundeld, vertaald is, Sebastião (zelf docent) deze
trainingen gaat geven en de algehele leiding over het kinderwerk van Sarinha over gaat nemen.
Uitwisseling studenten met Maforga Christian Mission
Twee van onze studenten hebben in 2015 de 1-jarige discipelschap-school op de missiepost van
Maforga (ongeveer 2,5 uur reizen) gevolgd. Andersom logeren twee jonge mannen van Maforga bij
Chico en Sylvia, om vanuit hun huis een beroepsopleiding bij Young Africa te volgen. Tevens
volgen zij de cursus Fundamenten van het Christelijk Geloof om vervolgens betrokken te raken
binnen het werk van Sarinha.
Een leuke kruisbestuiving tussen twee organisaties die zich beiden richten op het ondersteunen en
enthousiast maken van jongeren door middel van Bijbelonderwijs en praktische vorming.
Organisatie
Met onze collega’s en de lokale leiders van de organisatie Eso ndi Njira, Chico en Sylvia Nhamauta, is
in oktober 2015 een nieuw contract afgesloten. Een contract waarbij zij niet meer in dienst zijn van
Sarinha maar waarbij de lokale organisatie partner wordt van Sarinha in Nederland. Nieuwe
afspraken en verantwoordelijkheden voor beide kanten die in 2016 verder uitgewerkt zullen worden.
Ondertussen is Chico aan een universitaire studie Engels begonnen en geeft hij Engelse les aan de
jongeren die cursussen volgen bij Sarinha/Eso ndi Njira. Hij is een paar weken naar Zuid-Afrika
geweest om opnieuw verfrist en opgebouwd te worden en kwam terug met het verlangen om meer
te gaan betekenen voor de pastors van de kerken in de provincie Sofala.
Ook Sylvia ging op reis, naar haar familie in Zambia. Geen fijne reden, haar vader was ernstig ziek. De
reis duurt 3 dagen met lokaal vervoer maar dochter Natasha was mee voor de nodige afleiding.

Inhoudelijk jaarverslag Sarinha Nederland 2014
Organisatie
In Nederland bestaat Sarinha uit vrijwilligers die allemaal belangeloos hun tijd inzetten voor het werk
in Mozambique. Vanuit huis of het kantoor in Amersfoort (medegebruik met Samen Kerk in
Nederland) wordt eens per twee weken een dag gezamenlijk gewerkt aan administratie,
nieuwsbrieven en overige activiteiten. De rest van het werk alsmede het contact met Mozambique
wordt vanuit huis gedaan. Skype blijkt goede uitkomst te bieden.
Sinds oktober 2015 richt Sarinha Nederland zich vooral op de fondswerving i.v.m. de veranderde
samenwerking met Chico en Sylvia Nhamauta die van collega’s partners zijn geworden (zie boven).
Meer Partners
Na onderzoek en veel gesprekken is er door het bestuurslid Brian een samenwerking tot stand
gebracht met Livingstone werkvakanties. Vanaf de zomer 2016, komt er de mogelijkheid om met
deze organisatie een bouwreis te maken naar ons project in Inhamizua.
De missie van Livingstone is:
Livingstone organiseert werkvakanties waarbij ontmoeting en samenwerking centraal staan. Kleine

groepen uit Nederland werken mee op een lokaal project en maken zo een cultuur van binnenuit mee.
Door de vriendschap die ontstaat, kunnen deelnemers en de lokale bevolking daadwerkelijk iets voor
elkaar betekenen.
Deze missie past uitstekend bij het werk van Sarinha, waar wij ook ontmoeting en het leren van
elkaar als belangrijke waarden zien.
Jongeren vanaf 17 jaar kunnen vanaf 2016 mee bouwen aan de basisschool die wij gaan bouwen op
het terrein van Sarinha. Livingstone heeft al geruime tijd ervaring met het organiseren van
werkvakanties en wij zijn erg blij met deze nieuwe stap.
Tevens zijn er stappen gezet tot een toenadering met stichting Antwoord, waarbij de aard van de
projecten in dezelfde lijn liggen als het werk van Sarinha. Dit heeft voorlopig geresulteerd in het feit
dat Laura blogs zal schrijven die verschijnen op de site van stichting Antwoord en beschikbaar is voor
spreekbeurten over missionair zijn.
De contacten met stichting Timotheus zijn warm, niet alleen door de reis, maar ook in Nederland
wordt over en weer kennis en ervaring uitgewisseld en heeft Laura enkele spreekbeurten verzorgd
voor of namens Timotheus en zal dit continueren in 2016.
Vrijwilligers en bestuurszaken
Helaas hebben we na korte tijd alweer afscheid moeten nemen van Raquel Buma. De afstand (zij
woont in Nijmegen) en haar veranderende privé-omstandigheden leidden tot andere prioriteiten. De
administratie is nu overgedragen aan Marise Dijkhuizen, student hbo-rechten.
Het bestuur is weer op volle sterkte na enige bestuurswisselingen. Els Zegwaart is vervangen door
Carla van der Meent die de plaats van secretaris invult. Helaas hebben wij Brian Bonkestoter (lid) in
de tweede helft moeten missen op de vergaderingen vanwege gezondheidsredenen.
Reis met Timotheus
In oktober was het moment daar dat Annasjouk van Stichting Timotheus en Laura Dijkhuizen van
Sarinha afreisden naar Mozambique. Annasjouk verzorgde samen met Sebastião trainingen voor de
kinderwerkers en schreef een cursusboek over kinderwerk. Laura heeft samen met Chico de
verhoudingen tussen onze beide organisaties opnieuw besproken en geformaliseerd. Tot oktober
was Chico werkzaam voor Sarinha, nu leidt hij zijn eigen organisatie. Dit vroeg om een nieuwe vorm
van samenwerken. Verder zijn er vrienden bezocht waaronder de kinderen van João en Beatriz,
directeur en docenten in Thowe maar helaas overleden. Ook brachten zij een bezoek aan Maforga
Christian Mission waar Annasjouk een gastles verzorgde en Laura een spreekbeurt op het
gehandicaptencentrum. Bij deze missiepost waren de gevolgen van de politieke spanningen goed
zichtbaar. Er lagen nog 8 uitgebrande VN auto’s aan de kant van de weg vanwege de hinderlaag die
was gelegd voor de Renamo leider. Hij ontkwam maar er vielen tientallen doden tijdens een meer
dan 12 uur durende klopjacht. Zelfs in de week voor het bezoek, is er nog huiszoeking gedaan bij
onze vrienden. De emoties en verontwaardiging zat hoog.
Al met al was het een bijzondere en veelzijdige reis met mooie resultaten! Een uitgebreid verslag
vindt u op onze website: http://sarinha.org/wp-content/uploads/2015/09/Reisverslag-Laura-enAnnasjouk-van-6-tot-21-10-2105.pdf
In 2016 bestaat Sarinha tien jaar! Een jubileum om trots op te zijn en te vieren. Eind 2015 beginnen
daarvoor de plannen langzamerhand vorm te krijgen. We zien ernaar uit!

