Hallo Beste Vrienden,

5 oktober, 2016

Even weer een update van ons. We zijn inmiddels weer anderhalve maand terug (het lijkt veel langer!).
Thailand was bijzonder goed voor ons, maar dat was de meesten van jullie al wel duidelijk! Ook waren
we bemoedigd bij terugkomst: House of Joy deed het geweldig! De jongelui hebben genoten van de
bezoeken en de momenten van persoonlijke aandacht. De staf zorgt met enthousiasme en overgave.
Over het algemeen maken te jongelui het, naar omstandigheden, goed. Het weer is deze zomer
geweldig geweest voor wandelingen in het park en danspartijen in het lokale parkje. Gedurende de
zomer waren de dansclubs tijdelijk gecanceld, maar weer actief voordat wij het wisten. En al heel snel
vroeg men, waar zijn de jongelui? We missen ze! Dat is een ‘WAUW!’ waard! Ze horen erbij!!
Update twee jongelui
Een van de jongemannen (27?), die doofstom is, kreeg vorig jaar toestemming om buiten het Huis te
werken en een paar maanden geleden ook om buiten het Huis te wonen. Dit laatste betekent dat hij nu
geheel op zichzelf staat. Een paar weken geleden liet hij ons weten, dat dat niet helemaal goed ging met
zijn huisgenoot. Wij hebben hem en zijn spullen over verhuisd en nu woont hij tijdelijk bij ons in huis.
We hebben twee kleine appartementjes voor jongens als hij, maar ze waren beide bezet. Heel bijzonder
was het dan ook toen een van de twee huurders ons vorige week liet weten dat hij voor zijn werk moet
verhuizen. Nog een ‘WAUW!’. We gaan het opknappen en onze vriend kan daar intrekken. Er zijn wel
een paar vraagtekens, die we hier niet zullen noemen, waarvoor we graag uw GeDachten zouden willen.
Een van de jongedames, ongeveer 24 jaar oud, is uit het Huis weggelopen. Zij is ook doofstom, zeer
intelligent en artistiek. Ze heeft zoveel potentieel. Het is niet duidelijk waar ze is. We krijgen
tegenstrijdige berichten, a. Dat ze is gevonden en elders in een ziekenhuis wordt ‘behandeld’, b. Dat ze
nog steeds vrij buiten is. We willen jullie vragen om aan haar te Denken. We hebben zoveel hoop voor
haar en gunnen haar de kans tot ontwikkeling van al haar talenten en potentieel en een normaal leven!
In House of Joy
Li Yan, die de management van House of Joy nu in handen heeft, heeft tweemaal per week een meeting
met Trudy, waar Trudy haar begeleidt en adviseert met betrekking tot de organisatie van het werk.
Natuurlijk spreken we elkaar ook regelmatig gedurende de week. Wij zijn niet langer betrokken bij de
dagelijkse ochtendmeetingen, om te voorkomen dat wij de overdracht van leiderschap daardoor
belemmeren. Li Yan werkt met visie en overgave - veel reden tot dankbaarheid!

Natuurlijk blijven we onze ‘opa’ en ‘oma’ rol vervullen met jongelui, wanneer ze in House of Joy zijn en
wanneer we ze in het Huis bezoeken. Cor blijft ook een stuk praktische ondersteuning geven aan de staf,
vooral op het gebied van fotografie. Het lijkt simpel, maar een gedegen administratie kost veel tijd, ALS
je de foto’s terug wil blijven vinden en wekelijks wilt gebruiken! We hebben meer dan 100 jongelui en
iedere week worden er heel veel foto’s gemaakt, die worden gearchiveerd, zodat, wanneer jongelui
komen, hun namen slechts hoeven te worden ingetypt en AL hun foto’s te voorschijn komen. Die gaan
dan in een file, welke de hele dag van hun bezoek op een scherm wordt gedraaid. Zo genieten ze van
hun momenten van jaren geleden en van momenten van vorige maand. Het bevestigt hen in hun
waarde. ‘Dat ben ik en ik mag er zijn!’
Andere activiteiten
Deze maand zullen we bezoek krijgen uit Nederland, van een echtpaar dat op zoek is naar hun plekje in
Vader’s wereld. Zij zullen hier een weekje zijn.
Trudy maakt deel uit van een trainingsteam, dat haar vestiging in een naburige provincie heeft. Van 17
– 19 oktober komen een aantal trainers naar onze stad. Samen zullen we in onze stad een training
geven, genaamd, ‘Care for Carers’. Het is de fundamenten training voor ‘people-helpers’. Velen van ons
willen zo graag anderen helpen maar raken vermoeid of afgebrandt, vaak doordat we niet goed weten
hoe we voor onszelf moeten zorgen. Op deze fundamenten training volgen twee aansluitende
trainingen voor kinderwerkers en drie trainingen voor volwassenen-helpers, die we hopelijk in de
toekomst zullen geven. We stellen uw gedachten voor deze en opvolgende trainingen zeer op prijs.
Verder zit er een kans in dat Trudy eind deze maand een bezoek brengt aan de noordwestelijke
provincie van XinJiang, de stad Kashgar. De afgelopen maanden mochten we betrokken zijn bij een gezin
daar. Het is een voorrecht om zo een bemoediging voor anderen te zijn.
Twee dagen nadat ze terugkeert zal ze doorreizen naar de naburige provincie voor het derde semester
van de counseling training.
De afgelopen periode begeleidde ze een echtpaar dat in december hoopt te trouwen en heeft ze ook
veel studie gedaan.
Ons gezin
Een plaatje van het team, genomen op Trudy’s verjaardag. Hoewel het een vakantiedag was, kwam het
hele team + oud-teamleden, etc. om een super maaltijd voor Trudy te bereiden en samen met ons te
vieren. Gezien het feit dat we op een uithoek wonen, waar langdurige verkeersopstoppingen een
gegeven zijn, waardeerden we dit als toch wel een heel bijzonder geschenk van het Team.

Jesse’s verloofde vertrok eind augustus vanuit Hong Kong terug naar de VS met het doel werk te vinden,
met een inkomen dat voldoende zou zijn om aan te geven dat ook Jesse daarvan kan leven, zodat hij kan
voldoen aan de eisen voor een ‘Verloofden-Visum’. Het is heel bijzonder hoe ze een ‘promotie’ kreeg
voordat ze zelfs was begonnen te werken, waarmee aan deze vereiste voldaan kon worden. Jesse is
gestart met het visum-proces. We hopen dat hij snel een visum mag krijgen. Binnen drie maanden na
aankomst in de VS moeten ze dan getrouwd zijn – (-; Niets liever! ;-).
David is in Nederland sinds eind augustus. Hij heeft een fijn plekje in Harderwijk om te wonen, een baan
via een uitzendbureau en een zaterdagavond baantje. Verder studeert hij Biologie en straks ook
Scheikunde in de avonduren. Binnenkort zal hij zich in laten schrijven voor studie Medicijnen voor het
volgende academische jaar. We stellen uw GeDachten daarvoor zeker op prijs, omdat het niet
vanzelfsprekend dat je wordt toegelaten.
Joshua is nog steeds thuis. De (nabije) toekomst is nog steeds onduidelijk – geen gemakkelijke gedachte
voor hem, hoewel ook hij de zekerheid heeft dat er Eén is voor wie zijn toekomst niet onzeker is! Dit
laatste jaar van zijn thuisstudie is een zware pil, vooral omdat er veel interrupties zijn geweest.
Voor alle drie jongens zijn uw GeDachten naar Vader van grote waarde!!
Cor en Trudy’s Toekomst
Die blijft nog een beetje onduidelijk. Dat we ons uit een taak werken hier is inmiddels wel heel erg
duidelijk, dat we naar een nieuwe taak toegroeien is ook zichtbaar, maar het hoe, wanneer en waar,
daar hebben we nog geen duidelijkheid over. Er zijn zeker wel gedachten, vooral in de richting van
member care, (kort vertaald, ‘Zorg voor mensen op het veld’.) Maar daarnaast blijft ook een stuk
toezicht op en advies aan House of Joy een taak die we zien.
Dus ja, veel voor ons om over Na te blijven Denken en natuurlijk nodigen we u graag uit om dat met ons
te doen.
We danken u voor al uw GeDachten en betrokkenheid over de afgelopen periode. We weten dat dit van
onschatbare waarde is!
Hartelijke groet,
Cor en Trudy

