
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2 Fam. Blok – september 2020 

Guinee-Bissau 

Project voorbereidingen 
Hoe lang kunnen eieren bewaard worden bij tropische temperaturen? Hoe zorg je voor 
een goede gebalanceerde voeding met de lokale producten die voor handen zijn? Op 
welke manieren kunnen binnen dit project kinderen met een beperking een rol spelen? 
Hoe bevorder je het eigenaarschap van de lokale bevolking bij het project?  
Het plan is om na een periode van bouwen aan een relatie met de lokale bevolking en 
het verder leren van de taal te starten met een kippenproject in Guinee-Bissau. De 
afgelopen periode heeft Jos onder andere gebruikt om zich in te lezen en contacten te 
leggen. Zodat we met deze kennis en contacten in Guinee-Bissau kunnen onderzoeken 
wat het beste aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de lokale bevolking. Met 
het doel dat het eigenaarschap bij de lokale bevolking komt te liggen. Dit creëert de 
gelegenheid om met de betrokkenen in gesprek te gaan en daarbij iets te delen van het 
Evangelie en hen te betrekken bij de dagopening op de compound. Daar wordt iedere 
morgen voordat het werk begint gestart met Bijbellezen en gebed. 
Jolena heeft zich de afgelopen periode meer verdiept in de literatuur rondom het 
emigreren met kinderen en wat er allemaal bij de overstap naar een andere cultuur 
komt kijken. Zodat we onze kinderen op de veranderingen kunnen voorbereiden. Heel 
fijn dat er zoveel literatuur en materiaal beschikbaar is. 
 
Huisvesting  
Waar gaan jullie wonen? Die vraag hebben we de afgelopen maanden regelmatig 
gekregen en dit is ook de vraag waar we de afgelopen periode heel wat gesprekken over 
hebben gevoerd. Op dit moment wonen Marianne van Helden en Gerda Klaver (twee 
zendingswerkers die al jaren bij dit project op het gebied van kinderevangelisatie en 
gehandicaptenzorg betrokken zijn) op een compound ruim een kilometer buiten Buba. 
Op deze compound staat een gebouw waarin naast de appartementen van Marianne en 
Gerda ook hun kantoren, een gastverblijf, reproshop en apotheek gevestigd zijn. In 
eerste instantie was het plan om een stuk van de naastgelegen grond aan te kopen en 
daarop o.a. een gebouw met woonruimte voor ons te maken. Helaas is het voorlopig 
niet mogelijk om grond aan te kopen in verband met een geschil tussen de 
grondeigenaar en de overheid. Op dit moment zijn we aan het kijken naar de 
mogelijkheden binnen het bestaande gebouw zodat er, met eventueel een kleine 
verbouwing, woonruimte voor ons gecreëerd kan worden. 
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Meer informatie 

We verwijzen u graag naar de 

website van stichting Kimon: 

https://kimon.nl/campaigns/familie-

blok/ 

 

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal 

ontvangen, heeft u vragen of 

suggesties? Stuur dan een mail 

naar 

hometeamfamblok@outlook.com  

 

 Beste familie, vrienden, gemeenteleden en bekenden, 
 

Wat gaat de tijd snel! Het is inmiddels alweer september. In onze eerste nieuwsbrief hebben 
we iets verteld over het werk wat we in Guinee-Bissau hopen te gaan doen en hoe we hiertoe 
gekomen zijn. Graag nemen we u/jou in deze nieuwsbrief mee in onze voorbereidingen. 
 

De compound in Buba 

 

https://kimon.nl/campaigns/familie-blok/
https://kimon.nl/campaigns/familie-blok/
mailto:hometeamfamblok@outlook.com


Vier manieren om mee te helpen: 

1. Bid met ons mee. Ons werk staat of valt met Gods zegen, wijsheid en bescherming. 

2. Leef met ons mee. Ontvang onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar ons 

hometeam via hometeamfamblok@kimon.nl 

3. Geef voor ons werk. 

Je kunt ons financieel steunen op de volgende manieren: 

- door de machtigingskaart zie achterkant nieuwsbrief 

- Door digitaal een eenmalige gift over te maken naar: 

https://kimon.nl/campaigns/familie-blok/ 

- Door je bijdrage rechtstreeks over te maken naar IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, 

t.n.v Stichting Kimon – o.v.v. uitzending familie Blok  

4. Verspreid onze nieuwsbrieven in je netwerk. Wij sturen je graag een digitale versie die 

je gemakkelijk kan delen. 

Heb je vragen, wil je meer informatie? Voel je vrij om ons te bellen of te mailen. 

 

 

 

 
‘Neem ons leven laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.’ Hoe kunnen we onze  

n, kwaliteiten en ervaringen inzetten tot Zijn eer en ten dienste van onze naaste? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdpad   
 

 

 

 

 

 
 
Hartelijke groeten, 
Jos & Jolena, Jannafien en Jan-Onno Blok 

Stap voor stap  
“Mam, wat gaan we met de piano doen?” Ook in huis veranderen er dingen stap voor stap. Zo 
zijn we begonnen met stukje bij beetje inboedel en andere spullen die we niet mee kunnen 
nemen te verkopen. Op de zolder is er een begin gemaakt met verschillende stapels: 
meenemen, opslaan en weggeven/verkopen. Soms best lastig om vier jaar vooruit te denken 
ook wat betreft de ontwikkeling van de kinderen. Wat is er voor hen nodig de komende vier 
jaar? In onze toekomstige woonplaats Buba en in de hoofdstad Bissau is bijna geen 
ontwikkelingsmateriaal voor kinderen te koop. 
 
Broodbakken het is één van de favoriete activiteiten van onze kinderen. Nadat het brood 
gekneed en voor gerezen is, lekker met je handen platslaan! Het vervolgens weer zien rijzen 
onder de theedoek en daarna de heerlijke broodgeur uit de oven. Voor ons is dit gelijk een 
goede oefening om meer zelfvoorzienend te leven. Zo maken wij ook onze eigen melk- en 
waterkefir zodat we ook in Guinee-Bissau, dan met melkpoeder, een ander drankje naast thee 
en water hebben, met een vertrouwde smaak. In Buba is er de lokale markt waar we wat 
alledaagse producten kunnen kopen zoals groenten en fruit van het seizoen. Heb je toch iets 
nodig zoals meel of melkpoeder dat is te krijgen in Bissau, de hoofdstad zo’n 3 uur rijden 
vanaf Buba in het droge seizoen. 
 
Ja, er zijn momenten dat het best weleens even moeilijk is en de veranderingen op ons 
afkomen, dat we denken: Hoe moet het verder? Maar wat een wonder dat Hij heeft 
gesproken: ‘Vreest niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, 
ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.’ (Jesaja 41: 10) 

 

De markt in Buba 

 

 Juni ’20                           september ‘20                                                       december ’20                                                                                  medio ’21    
 
 
 
       
Installeren                      Bijbelschool All Nations online volgen (sept-dec.)   
Hometeam                      
   
Start studie Creools                                                                                   intensievere taalstudie                                                             verwachte uitzending  
  

  

Jannafien is aan de beurt 

om het brood plat te slaan. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Graag ondersteun ik de uitzending van familie Blok naar Guinee-Bissau 

 

□ Ik machtig de stichting KIMON om elke maand / elk kwartaal / elk jaar* € 10 / 15 / 25 / 50 /100 / 

________** van mijn rekening af te schrijven, ingaande per _________ t.b.v. de uitzending van familie Blok 

naar Guinee-Bissau 

Naam: _______________________________________________________________________________________ 

Adres: _______________________________________________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats: _______________________________________________________________________ 

IBAN rekeningnummer:_________________________________________________________________________ 

Bank:________________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:______________________________________________________________________________ 

E-mail (i.v.m. nieuwsbrieven):____________________________________________________________________ 

Handtekening:_________________________________________________________________________________ 

* doorhalen wat niet van toepassing is; eventueel zelf een bedrag aangeven 
** vul zelf het gewenste bedrag in 
 

U kunt dit formulier opsturen: 

-> Per post naar: Hometeam familie Blok, Kamperfoeliestraat 32, 4431 EC ’s-Gravenpolder 

-> Per mail naar: hometeamfamblok@outlook.com 

Eenmalige giften zijn welkom op: NL70 RABO 0157 5187 44  t.n.v Stichting Kimon – o.v.v. uitzending familie Blok 

 
Helpt u mee?  

Wilt u een warm hart toe dragen aan het wijzen van de Weg aan kinderen in 
Guinee-Bissau? Dan kunt u op verschillende manieren meehelpen. Allereerst 
hebben ze uw gebed nodig!  
Familie Blok gaat een spannende en intensieve tijd tegemoet, waarin een 
onbekende weg en uitdaging hen wacht. Wilt u bidden om wijsheid, energie 
en een oog gericht op Hem? 
Ten tweede, naast ondersteuning in gebed en meeleven is een gezonde 
financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie Blok 
mogelijk te maken. De komende 4 jaar zijn ze voor hun levensonderhoud 
volledig afhankelijk van uw steun. 
Daarom vragen we u of u wilt nadenken over structurele financiële steun. 
Eenmalige giften zijn (uiteraard) van harte welkom. Maar voor een gezonde 
financiële basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen voor langere 
tijd, door het invullen en opsturen van de bijgesloten machtiging Daarbij gaat 
onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Dit geeft een goede 
spreiding van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per 
maand missen dan jaarlijks een groter bedrag.  
Tot slot: elke euro die u geeft komt volledig ten gunste van de voorbereiding 
en uitzending van Jos & Jolena. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar 
omdat stichting Kimon een ANBI-status heeft. 
 

VVaannuuiitt  hheett  HHoommeetteeaamm  
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Acties 

 

 

Bedankt!  

Kinderspeelgoed  

Wat hebben veel leerlingen en hun ouders meegedaan met de actie van het kinderspeelgoed. 
Bemoedigend om te zien dat zovelen op deze manier meeleven en steunen. We hebben in totaal 
bijna 300 euro opgehaald. Natuurlijk is er meer nodig en daarom vragen we naast uw structurele 
steun ook uw aandacht voor de actie die we samen met de TFC van Rianne Giljam hebben opgezet.   

 

Mondkapjes  

Wat zijn er veel mondkapjes genaaid de afgelopen maanden, hartelijk bedankt moeder van Jolena en 
Coby! Mocht u ook interesse hebben in het kopen van een uitwasbaar mondkapje. Dan kunt u 
contact opnemen door te appen of bellen naar 06-34954433. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

De stichting KIMON is een interkerkelijke organisatie. KIMON  
  

Gemeentemorgen!  

Welke familie mag zich met meest sportief, fanatiek en snelste van ’s-Gravenpolder 

noemen en gaat naar huis met een bon van de warme bakker? Dat gaan we 

ontdekken op zaterdagmorgen 26 september.  

Wat: In samenwerking met het TFC van Rianne Giljam hebben we een 

spelmorgen georganiseerd met de meest uiteenlopende, sportieve spellen.  

Wie: Iedereen die mee wil doen, kan zich als gezin of koppel aanmelden.  

Leeftijd: 2 tot 80 jaar 

Waar: We hebben een mooie route door heel ’s-Gravenpolder uitgezet, waarbij u 

als team langs verschillende adressen gaat om in de tuin/op het garagepad van 

iemand uit de gemeente een spel te spelen. Uiteraard wordt er ook gezorgd voor 

thee/koffie e.d. onderweg.   

Hoe: U speelt deze morgen 10 spellen, waarbij punten gescoord kunnen worden. 

U speelt tegen een andere team. U mag zich als gezin opgeven, met daarbij 

maximaal 3 personen van boven de 12 jaar. Op deze manier houden we ons aan 

de momenteel geldende maatregelen m.b.t. het maximaal aantal bezoekers per 

huishouden. Daarnaast houden we ook rekening met de 1,5 m afstand en 

reinigen we de spelmaterialen. De kosten per gezin bedragen slechts 10,- euro. 

Meer geven mag uiteraard altijd! Graag aanmelden voor zaterdag 19 september. 

Meedoen? Ja natuurlijk! We  rekenen graag weer op u. U kunt eenvoudig 

aanmelden door aan appje te sturen naar  0631302124, meer informatie volgt via 

de app. Bellen mag natuurlijk ook.  

  

Opgelet! 

Voor alle boekliefhebbers: in 

het najaar hopen we een 

boekenbeurs te organiseren. 

Wellicht heeft u ook boeken 

die u kunt missen. Leg deze 

alvast voor dit goede doel 

apart. T.z.t volgt meer 

informatie via Kerkelijk 

Nieuws!   

Acties! 


