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Bemoediging
Over Frank & Fleur

Frank en Fleur Tumwebaze
wonen en werken in Jinja,
Uganda.
Frank werkt voor Jeugd met
een Opdracht en is betrokken
bij het evangelisatieteam. Fleur
is ook betrokken bij Jeugd met
een Opdracht in het
communicatieteam en het
evangelisatieteam. Samen
bezoeken ze scholen,
gevangenissen en werken ze
met kinderen die op straat
leven.
Frank en Fleur leven samen
met 6 tienermeiden. Op deze
manier kunnen de meiden
opgroeien op een veilige plek
en hun school afmaken.

Misschien heb je ze weleens op plaatjes gezien: een boda boda.
Een boda boda is in Uganda een plaatselijk vervoersmiddel en is
makkelijk en goedkoop.
Op donderdag 10 februari gingen we met het evangelisatieteam
naar de gevangenis en het was aan mij (Fleur) om het programma
te leiden. We hebben vaak een moment van worship, gebed en
dan een 'preek'. Ik wilde niet zomaar het programma leiden, ik
wilde ook graag iets delen. 'Dienen' is een thema waarover ik veel
aan het lezen ben, dus ik dacht: daar gaan we het over hebben!
Goed voorbereid, boek en Bijbel mee.
Totdat ... we in de stad rijden in de richting van de gevangenis en
daar een boda tegenkomen. Dat is heel normaal, maar nu zat er
iemand achterop met een groot rond deel van een plastic tafel.
Dat betekende dat Hij niet kon zien waar hij heen zou gaan, maar
moest vertrouwen op de boda-bestuurder. Ik dacht gelijk:
vertrouw ik God? Dat Hij mijn leven leidt? En Hem
blindelings vertrouw? God sprak daarna tot mij om dit te delen
in de gevangenis en dat bleek perfect aan te sluiten op het
verhaal van de vrouwen in de gevangenis. God leidt ook jouw
leven, vertrouw op hem.

"Wacht op de HEER, wees vastberaden.
Ja, wacht op de HEER."
- Psalm 27:14

We delen in deze nieuwsbrief graag meer over de afgelopen
maanden maar ook over de toekomst!

Kerst in Uganda
Het voelt alweer even geleden, maar toch leuk om
even op terug te blikken. Hoe was jouw Kerst?
Waarschijnlijk iets anders dan die van ons in Uganda.
Op 22 december hebben we een enorm leuke middag
gehad met Christmas Carols waar zo'n 100 mensen
naartoe kwamen. Met Kerst gaan veel mensen terug
naar hun dorp om Kerst samen met familie te vieren.
Dus dat deden wij ook! Frank heeft 6 broers en 2
zussen, dus dat is altijd erg gezellig! Eten staat centraal
zoals je ziet en het is gezellig om met zoveel mogelijk
familie samen te zijn.

Christmas Carols

Huwelijksfeest

Op 2 januari 2022 was voor ons een hele
speciale dag aangebroken. Na weken
voorbereiding (maanden was een beetje
overdreven voor een Ugandese bruiloft) was
de dag daar! Fleur haar ouders, broertje en
zijn vriendin, zusje en een vrienden en een
goed bevriend stel waren overgevlogen. Wat
een zegen! En oh, het was zo'n heerlijke dag!
De zon scheen de hele dag, we hebben echt
enorm genoten. Het was een hele vrolijke
dag en we kijken er goed op terug! Bedankt
voor al jullie gebeden en support!

De scholen zijn weer open!
Op maandag 9 januari was het eindelijk weer zover: de scholen gingen weer open! Na bijna 2
jaar thuis, mochten de kinderen weer naar school. Zo ook onze meiden en ze waren zo blij!
Het is een druk programma want er is veel in te halen, maar iedereen is blij dat ze weer naar
school kunnen. Naast de blijdschap komt er ook een andere kant bij kijken namelijk het geld
voor de scholing en alle materialen die erbij horen. Het startte met een gift van een kennis van
Simone, een goede vriendin die op onze compound woont en groeide uit tot een mooie actie!
We hebben veel kinderen kunnen helpen met een pakkket en schoolgeld. We hopen ook een
aantal kinderen langdurig te kunnen ondersteunen in schoolgeld. Enorm bedankt voor je hulp,
dit maakt daadwerkelijk een verschil in het leven van een kind en daarmee het hele gezin!

Youth with a Mission
En eindelijk is ons werk bij Youth with a Mission bijna net
zoals voor corona. Ik, Fleur, ben werkzaam in het
Communicatie Team en ik ga binnenkort een Instagram
training geven. De staff van YWAM ToRCH is gemiddeld wat
ouder en willen graag jongeren bereiken via sociale media.
Dat is een uitdaging, dus leuk om ze daarin te helpen! Frank
is actief in het evangelisatieteam. Op dinsdagen gaan ze
naar Child Restoration Outreach om daar te werken met
kids die op de straat leven. Op de donderdagmiddag gaan
we naar de gevangenis en delen we daar over Jezus en
prijzen we Hem met worship. Altijd enorm bemoedigend om
daar te zijn! Een nieuwe activiteit waarin Frank binnen het
evangelisatie-team actief is, is op woensdagmiddagen en
vrijdagmiddagen tijdens de lunchpauze, meedoen met
worship en gebed op een lokale middelbare school.

Naar Nederland!
Een aantal van jullie hebben mij misschien gezien toen ik onverwacht in Nederland was. Op 16
februari is mijn oma overleden en ik wilde graag bij de begrafenis zijn. Ik ben heel blij dat ik ben
gegaan om zo afscheid te kunnen nemen van oma en ook bij familie te kunnen zijn. Frank was
ondertussen bij de meiden en heeft goed op het huis gepast 😊 Maar, we hebben ook ander leuk
nieuws! Van zaterdag 16 april tot en met zaterdag 2 juli hopen wij met verlof naar Nederland te
komen. Naast dat we natuurlijk familie en vrienden willen bezoeken, willen we ook graag jou en
jullie ontmoeten. Daar komen verschillende momenten voor waarover meer informatie in een
korte nieuwsbrief van volgende maand staat. Maar we zouden het ook leuk vinden om langs te
komen voor een bakje koffie of op een kring of een jongerengroep om te delen over ons werk.
Interesse? Stuur dan een appje naar Fleur (+256 707 428 305) of naar Martijn Kooijman, de
voorzitter van het TFT.

We willen bidden voor ...
- de voorbereiding van het verlof naar Nederland
- papierwerk rondom de compound en het papierwerk rondom de organisatie die
nog niet rond zijn
- wijsheid in het werken met de tienermeiden

We willen danken voor ...
- Fleur die naar Nederland kon gaan om bij de begrafenis van haar oma te zijn
- open deuren bij het werken in de gevangenis
- de opening van de scholen na 2 jaar
- het visum van Frank

Je kunt ons volgen!

ffinuganda
ffinuganda

Ondersteuning

Frank en Fleur zijn volledig
afhankelijk van giften. Giften zijn
aftrekbaar van de belasting.

www.ffinuganda.nl

