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Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt hij ons: die God
is ons heil.
Psalm 68:20

Lieve allemaal,
Als eerste willen wij u allemaal heel
hartelijk bedanken dat u aan ons denkt,
voor ons bidt en ons ondersteunt. Dit
laatste kan zijn geweest in de vorm van
een gift, een kaartje, een praktisch
voorwerp, een cadeautje voor de
kinderen, enzovoorts. Vooral tijdens ons
verlof in Nederland zijn we erg verwend.
Dank u allemaal!

Verlof in Nederland

In Safaripark
Beekse Bergen

Ons verlof in Nederland ligt al weer een heel
tijdje achter ons. We hebben veel vrienden,
kennissen en familie ontmoet wat ontzettend
leuk was. Het leek soms wel of we niet
weggeweest waren; de draad werd zo weer
opgepakt. We zijn een lang weekend
weggeweest met de familie van Jantine en
we zijn daagjes uitgeweest met de ouders
van Peter. Verder zijn we met alleen ons
eigen gezin een midweek naar Safaripark
Beekse Bergen geweest. Voor de kinderen
was het heerlijk om vrij rond te kunnen
lopen, om in een bolderkar rondgereden te
worden, om olifanten en leeuwen in het echt
te zien en om 2 keer per dag te kunnen
zwemmen in het overdekte zwembad. Ook
mochten we op uitnodiging naar het
Dolfinarium toe en de kinderen zijn veel naar
de speeltuin geweest. Tussendoor werd er
veel gelogeerd bij opa en oma. Allemaal
dingen die ze hier in Madagaskar niet
kunnen. Erg leuk dus!
Het
verblijf
in
ons
appartement
in
Aarlanderveen is erg goed bevallen. De
eigenaren Klaas en Caroline de Jong waren
ontzettend gastvrij en de kinderen konden
heerlijk rondlopen op de boerderij en van de
lammetjes genieten. Klaas & Caroline,
nogmaals heel erg bedankt. We denken nog
vaak terug aan deze speciale tijd op jullie
boerderij. Ook van de kerkdienst van
BapNoord hebben we speciaal genoten. Over
de diensten in Madagaskar hebben we niet te
klagen, maar om in je eigen taal een preek
te horen is wel lekker ontspannen. Ook dat
de kinderen naar de oppas gingen, was heel
speciaal. Heerlijk een kerkdienst meemaken
zonder dat de kinderen constant aandacht
vragen. Alles bij elkaar is ons verlof heel
plezierig verlopen en denken we er nog vaak
aan terug.

In het Dolfinarium

Esther

Peter, Jantine,
Sam & Esther
van Buuren

Adresgegevens in
Madagaskar:
HoverAid Madagascar
BP 99 Ivato Aeroport
105 Antananarivo,
Madagascar

Onderzoeken
in
het
Sophia
kinderziekenhuis
hebben
niets
opgeleverd. Daarom zijn we gestopt
met temperaturen en hopen dat haar
temperatuur
uiteindelijk
normaal
wordt. Ze is levendig, groeit goed en
is erg bijdehand. Ze doet niets onder
voor haar broer. Als hij niet uitkijkt,
streeft ze hem zo voorbij met praten,
tellen en kleuren benoemen.

Sam
Naast parasieten in zijn ontlasting is
er ook bij Sam niets ontdekt terwijl
ook hij constant een verhoogde
temperatuur
had.
Sam
heeft
medicatie gekregen waardoor hij een
tijdlang geen last meer had van zijn
buik. Inmiddels heeft hij weer een
kuur gehad omdat de buikklachten
terug waren. Verder heeft Sam zijn
eerste grote litteken opgelopen. Hij is
met zijn gezicht op het uiteinde van
de kruiwagen gevallen en had een
enorm gat in zijn lip en kin. Hij kreeg
drie hechtingen in zijn gezicht, wat
geen pretje was.

Telefoon:
00261 33 14 47 692 /
00261 33 02 80 423
E-Mail:
van.buuren@freeler.nl

Sam gaat weer naar school en heeft
het gelukkig goed naar zijn zin. Dat
is een hele opluchting na al het
huilen van vorig jaar. Hij heeft een
vriendinnetje waarmee hij ook graag
buiten schooltijd speelt.

Contactpersoon Nederland:
Jenny den Hollander
V.d. Duynlaan 17
2761 VR Zevenhuizen
0180 – 631104
denhollander17@gmail.com

Ons bezoek aan Nederland gaf ons mooi de
gelegenheid om kennis te maken met de
HoverAid trailer.

Giften (belastingaftrekbaar)
kunt u overmaken naar:
Stichting HoverAid Nederland
te Zevenhuizen
Rabobank 3713.31.145
o.v.v. “Gift Familie van Buuren”
Voor internationale banktransfers:
IBAN NL67 RABO 0371 3311 45
BIC RABONL2U

HoverAid

Madagaskar

Inmiddels hebben we een vaste
bases geopend in Beroroha waar
vandaan al het werk in die regio
aangestuurd wordt. Er wordt op dit
moment
een
basisgezondheidvoorlichtingsprogramma uitgevoerd
en de medische safari’s zijn
eenvoudiger
te
organiseren.
Daarnaast worden er waterputten
aangelegd waarvan er eentje is
bekostigd door het kalenderproject
wat georganiseerd was door enkele
mensen uit de kerkelijke gemeente
BapNoord.
In de afgelopen maanden zijn wij
beiden een week in Beroroha
geweest om betrokken te blijven
bij het veldwerk. Helaas is er
teveel
kantoorwerk
om
daar
regelmatiger te kunnen zijn.

Aan de politieke situatie is nog
niets
veranderd.
Deze
week
worden
er
weer
gesprekken
gevoerd met de verschillende
leiders en er worden weer onrusten
verwacht. De huidige president lijkt
weinig aanhang meer te hebben en
de mensen worden ongedurig.
Sommige hoge piefen in de
regering hebben hun wantrouwen
uitgesproken tegen de huidige
regering. Beloftes worden niet
nagekomen en er verandert niets
in het land. Behalve alle negatieve
veranderingen zoals wegen waarin
grote gaten vallen en regenwoud
dat illegaal gekapt wordt.

Dankpunten:

Dat ons verlof in Nederland zo goed is verlopen en dat we veel leuke dingen hebben kunnen doen;

Dat Sam het nu goed naar zijn zin heeft op school.
Gebedspunten:

Dat de politieke situatie niet uit de hand zal lopen en dat er binnenkort een oplossing gevonden mag worden voor de
problemen;

Dat de leiders van het land mogen inzien dat illegale houtkap op de lange termijn de ondergang van het land betekent.

Dat HoverAid ook het komende jaar voldoende financiën mag hebben om de bases in Beroroha open te houden.

