
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén keer in de 

maand er even 

uit! 

Petjes op en eruit 

Samen dansen! 

Terug naar ‘huis’! 

 
WORKING FOR EACH TO 

REACH FULL POTENTIAL 



Beste Mensen,             August, 2016 

De afgelopen 9 weken waren wij niet thuis, maar het werk ging gewoon door, getuige deze collage. Ook al hebben we even heel bewust afstand 

genomen van al het werk (wat ons veel goed heeft gedaan), konden we het toch niet nalaten om van de fotos te genieten wanneer ze bij ons 

binnenkwamen.  

Via WeChat werden we gekontakt door twee van de jongelui, die een telefoon hebben. “Jullie komen toch wel terug, he?” “Wanneer komen 

jullie terug?” Eigenlijk zijn de jongelui bang dat het werk niet doorgaat zonder ons. Dit werk moet doorgaan. Deze momenten zijn voor velen de 

enige momenten die ze hebben van een ‘normaal’ leven. Het zal dus ook de komende tijd ons streven zijn om ons lokale team aan te moedigen 

en te helpen meer en meer zelfstandig te worden. 

Bij terugkomst hebben we een aantal prioriteiten: 

- De lokale manager te ondersteunen en adviseren in haar taak; 

- Betrokken zijn bij de jongelui die House of Joy bezoeken; 

- Fondsenwerving voor, en kontakt houden met de supporters van, House of Joy; 

- De organisatie van een vijfdaagse Kinderwerk Conferentie voor maart 2016. Deze conferentie wordt jaarlijks ergens in het land 

gehouden. Ditmaal in onze stad; 

- Meewerken als Intern-Trainer (Trudy) met de organisatie, die deze en andere trainingen geeft door het gehele land;  

- Beschikbaar zijn voor ondersteuning van andere veldwerkers middels membercare. Ook tijdens ons ‘sabbatical’ hier in Thailand mochten 

we anderen op deze wijze helpen. Hoewel de situaties vaak moeilijk zijn, ervaren wij het als een zegen om zo naast mensen te mogen 

staan; 

- Het zoeken naar de weg voor Joshua’s toekomst. Hij wil graag vliegtuig technicus worden. We zijn naarstig op zoek naar hoe, wat en 

waar; 

- Voor Trudy zal ook verdere training op het programma staan voor later dit jaar. 

 

En hoe staat het met het dorp? En de verhuizing naar het instituut/Huis? Het dorp blijft voor ons een realiteit, ook al duurt het heel lang voordat 

we het zien gebeuren. Er zijn te veel aanwijzingen en situaties geweest om daar geen vertrouwen in te hebben. We geloven dat het dorp komt!  

Het instituut is een ander verhaal. Bijna twee jaren geleden, werden we door de leiding van het Huis uitgenodigd om House of Joy naar binnen 

het instituut te verhuizen. Al gauw bleek dat het een lang wachten zou worden en langzaam maar zeker werd duidelijk dat er allerlei ‘check-ups’ 

zouden zijn, die de plannen van de leiding zouden kunnen beïnvloeden. Het is niet de gewoonte in deze cultuur om op duidelijke wijze aan te 

geven dat er een verandering van gedachten of beleid is en n.a. daarvan terug te komen op een beslissing of aanbod. Het lijkt erop dat de stilte 

betekent dat de plannen zijn veranderd. Wij gaan intussen gewoon door met waar we toe geroepen zijn, onze jonge vrienden, met de 

mogelijkheden die ons zijn gegeven, liefhebben en ondersteunen waar we de ruimte krijgen. 



 

Dan nog even op een persoonlijke noot.  

David vertrekt de 23e richting Nederland. Vrienden in Harderwijk hebben een kamer voor hem klaargemaakt, waar hij zichzelf zal bedruipen. Hij 

ziet er heel erg naar uit. Zijn plan, scheikunde en biologie studeren dit jaar en volgend jaar, hopelijk, starten met de studie medicijnen. Ook 

hoopt hij in Harderwijk of omgeving werk te vinden. Mocht iemand een job voor hem weten, dan hoort hij het graag. Hij is bereidt hard te 

werken, en spreekt vloeiend Chinees, Engels en Nederlands. 

 

Joshua heeft nog een half jaar (dan wordt hij 18) voordat hij het land zal moeten verlaten, omdat een visum niet meer vanzelfsprekend zal zijn. 

Voor hem wel heel spannend. 

 

Jesse blijft op zoek naar betalend werk. Behalve de VS, is hij ook open voor werk in Nederland, of elders in Europa. Bij deze update een 

introductie van hemzelf en de laatste update van hem en Julia. 

 

Julia vertrekt over een paar dagen terug naar de VS. Zij zoekt daar naar werk. Ze hoopt werk te vinden waarmee ze aan de eisen van de regering 

kan voldoen om aan te tonen dat ze Jesse kan onderhouden. Zodra haar dit lukt, kan Jesse op een verloofdenvisum naar de VS en kunnen ze 

hopelijk snel daarna trouwen. Ze willen beiden ook hun studie afmaken, maar om niet jarenlang van elkaar gescheiden te hoeven zijn, is hun 

eerste goal, trouwen, en daarna werken en studeren. 

 

Jullie hebben even op deze update moeten wachten, maar we hebben de opdracht om ons ‘helemaal terug te trekken en uit te rusten’ echt ter 

harte genomen. Negen weken leek heel erg lang, maar het duurde voor één van ons maar liefst zo’n zes weken voordat er echt sprake was van 

‘rusten’. Nu nog één week en dan keren we weer terug. Zoals gezegd zijn het negen goede weken geweest, waar we ontzettend dankbaar voor 

zijn. We zijn dankbaar voor de opdracht om deze tijd te nemen, dankbaar voor het huis, de auto, en alles wat voor ons werd verzorgd. We zijn 

dankbaar voor de debriefing en bemoedigingen die er voor ons waren. Vooral ook heel dankbaar voor wat Vader in deze tijd in onze levens heeft 

gedaan – het was niet gering! 

 

Ook jullie willen we bedanken, dat jullie voor ons  en House of Joy baden en ons ondersteunden. Degenen onder u, die ons of House of Joy 

financiëel hebben gesteund, hebben de afgelopen maanden geen bericht van ons gehad hierover. Hiervoor ons welgemeende excuses. Bij deze 

alsnog heel hartelijk dank! 

 

Vanuit Thailand een warme en vriendelijk groet, 

Cor en Trudy 


