Januari 2019
He meh, woh suh? Zou jij hier engels in herkennen? Dit is Liberiaans engels zoals het op z’n nederlands zou worden
‘geschrefe zoas we het zegge’. In goed (the queen’s) engels: ”Hey man, what’s up?” Als je het niet gewend bent, uiterst
vermoeiend om te volgen. Niet alleen worden alle medeklinkers aan het eind van een woord weggelaten, ook worden
zinnen vaak niet afgemaakt. Moet Liberiaans Engels tot officiële taal verheven worden? Op dit moment is het het
onderwerp van de dag in Monrovia. Verscheidene mensen hebben mijn mening er over gevraagd. Met velen ben ik het er
over eens dat het wel die kant op moet maar dat het proces nog lang zal duren voordat er een consequente grammatica is
die het Liberiaans de status van een zelfstandige taal kan geven. Het Krio van Sierra Leone heeft dat proces al wel
doorlopen al spreken we nog over hoog-(Freetown) en diep (vermengt met lokale talen) Krio.

Luister bijbel in Sierra Leoonse talen
Om meer voorlezers te vinden heb ik
een reclame spotje op de lokale radio
geplaatst. Helaas leverde dat maar een
nieuwe lezer in Koidu op. Maar.., John
Kettor komt uit Kailahun en zijn vader
geeft daar al vier jaar Kissy lees- en
schrijfonderwijs op een middelbare
school. Komende week ga ik daarheen
om voorlezers te selecteren en de eerste
opnamen te maken.
Ondertussen is het boek Obadja
helemaal gemonteerd en klaar voor
beluisteren.
Bouwplannen vorderen
Na terugkeer van mijn verlof in Nederland werden de bouwplannen al heel
snel meer dan dromen. Na onderhandelingen met het dorpshoofd van Kwidadu
werd op 21 december 1800 m2 land
officieel mijn eigendom. Op 2e kerstdag
ging de eerste schop de grond in voor
het graven van de waterput. Door al de
drukte met de besprekingen kwam het er
niet van deze nieuwsbrief nog voor het
einde van het jaar te schrijven, vandaar
dat jullie hem pas nu krijgen.
Nu ik terug ben uit Liberia is de put
bijna op diepte al is er wat vertraging
door de aanwezigheid van een rotsblok
op 6m diepte. Van de grond uit de put
zijn al ruim 3000 stenen geperst. De
overige 2000 moeten uit de nog te gra-

Van de grond uit de put zijn 3000 stenen geperst

ven beerput komen.
Liberia
Op 28 december vertrok ik vroeg in de
morgen op mijn motorfiets naar Bo waar
ik hem bij een zendeling parkeerde om
per taxi verder te reizen naar de grens.
Onderweg brak de ball-joint van het
voorwiel af waardoor we vier uur
vertraging opliepen. Ik had er op
gerekend de volgende ochtend de grens
pas over te steken dus de vertraging had
op mijn reisschema geen invloed. Dat
lag met een aantal medereizigers wel
anders. Zij hadden mensen die op hen
wachtten bij de grens en de grenspost
was gesloten toen we in Jendema
aankwamen. Na een voorspoedige reis
kwam ik de volgende ochtend in
Monrovia aan waar ik Christian
ontmoette. Christian werkt al acht jaar
met YWAM en is onlangs teamleider

geworden. Hij verbleef voor de feestdagen bij een
Amerikaanse familie. Ik heb daar voor het eerst
sinds jaren weer eens ouderwets gezellig, onder
het genot van spelletjes, oud en nieuw uitgezeten.
Op nieuwjaarsdag zijn we na een nieuwjaarslunch
met de zendingsgemeenschap naar de basis van
YWAM gereden. Ik heb daar twee ochtenden en
een avond lesgegeven en daarnaast ontzettend veel
zitten praten met Christian en Elisabeth, de twee
buitenlanders in het team (Duitsland en Nigeria).
Op 8 januari genoten van het vieren van mijn 56ste
verjaardag terwijl wereldwijd meer dan 30 mensen
mijn email en Facebook vulden met felicitaties.
Uit mijn dagelijkse leven
Iedere plaats op deze wereld heeft zijn eigen
kenmerken; klimaat, begroeiing, bodem. Al deze
kenmerken vormen de basis voor de manier
waarop we bouwen. De reizigerspalm is de meest
voorkomende boom op Madagaskar. Tijdens mijn
verblijf aldaar heb ik in dorpen gelogeerd waar ik
sliep in huizen waarvan zowel vloeren, muren als
daken van delen van die boom gemaakt waren.
In Sierra Leone worden de meeste huizen vanwege
de aanwezigheid van termieten niet van hout maar
van aarde gemaakt en het dak van lokaal hout en
gras.

Gebedspunten
Dank voor:
- de geweldige tijd die ik gehad heb in Liberia
- de mogelijkheid van het aankopen van land
-de samenwerking met John Kettor en het contact
met kissy’s in Kailahun
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Nieuwe soort gezien in Liberia; Orange weaver

Met de komst van welvaart worden luxe materialen
als cement en golfplaten meer en meer gebruikt.
Een cementvloer in je huis is niet de eerste prioriteit
en wordt dus vaak later tussen de muren in gestort.
Helaas betekent dat wel dat mieren en termieten
gemakkelijk langs de muren tot aan het houtwerk
kunnen opklimmen.
Ik heb mijn ondernemer dus gevraagd om de vloer
op het fundament te storten voor hij de muren
bouwt. Hij kent dat proces wel uit de stad maar de
werkers in Kwidadu zullen wel vreemd opkijken
want zij kennen alleen nog maar aangestampte
moddervloeren in het dorp.

Bid voor:
- het vinden van goede voorlezers in Kailahun
- de voortgang van de bouw van mijn huis. Met
name voor eerlijkheid van aannemer en werklui.
- het snel vinden van een goed perceel land.
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