Job 5:10

Voor onze vrienden en familie in Christus Jezus,
Waarschijnlijk heeft niet iedereen het
opgemerkt,
maar
de
vorige
nieuwsbrief was al een jaar geleden
(de '25 jaar Portugal'-brief). Hoog tijd
dus om weer bij te praten!
Crisisjaren
Éen van de redenen was dat Elisabeth
een langdurige slijmvliesontsteking kreeg
in maag en slokdarm, waardoor er niet
veel energie over was. Achteraf gezien
hebben de vijf ‘magere jaren’ met alle
omschakelingen voor veel overbelasting
gezorgd. Vooral 2012 was zwaar,
vanwege
meer
en
intensievere
begeleiding aan jongeren met complexe
problemen. Toch zijn we enorm
bemoedigd met de voortgang van het
project ANEMA
Project: A-Agricultura, N-Natureza, EExperiencia, M-Meditação, A-Aconselhamento Cristão
Een Multifunctioneel Project waar wij
bruggenbouwers zijn tussen:
 Stad en platteland, de consument en
de producent door middel van
rondleidingen op het biologische
veebedrijf met kaasmakerij.
 De beeldwereld van informatie en de
werkelijkheid
door
middel
van
praktische en ludieke (werk)ervaringen
zowel op het bedrijf als in de natuur.
 De gestresste, gefrustreerde mens en
de Schepper, die de bron van rust en

Word vrienden van ‘Quinta
Anema’ op Facebook en
bekijk prachtige foto’s van
onze multifunctionele

leven is door middel van counseling
(persoonsgericht) en door middel van
ecologische wandelingen (families en
groepen)
Groepen
Ondanks dat we het afgelopen jaar als
gevolg van de Portugese crisis minder
groepen mochten ontvangen, waren de
groepen die kwamen (padvinders/
jongeren/kindergroepen)
bijzonder
geïnteresseerd in ons programma.
Sommige
groepen
met
kinderen
(crèches en naschoolse opvang) waren
te groot. Toch stonden we er elke keer
weer achteraf van versteld om te horen
wat ze ervan opgestoken hadden (door
middel van tekeningen en verhalen).
Een groep jongeren, afkomstig uit een
kerk in een multiculturele 'krachtwijk' van
Groot
Lissabon,
had
na
een
muziekweekend hier besloten om een
werkweek te houden op de boerderij om
ons te helpen. Het werd een fantastische
week,
waarin
we
ook
in
de
avondprogramma’s konden investeren in
deze jonge mensen. Volgens de ouders
had het een enorme impact op hun
kinderen.
Ook was er een doopdienst in ons
meertje van de Boas Novas kerk,
Lissabon. Onder de dopelingen waren
drie kinderen van Indiase immigranten
die hier in de kampen tot geloof
gekomen waren. Omdat hun families
erop tegen waren, duurde het lang voor
ze de moed hadden zich te laten dopen.
Ook voor Delmiro (die hen doopte) en
Lurdes was het een hele bijzondere dag;
vooral omdat het jarenlange jongerenwerk nu dan toch vrucht gaat dragen
onder de Indiase jongeren.

jongeren-werkweekgroep

Hulpverlening en cursus
Het aantal hulpverleningscontacten is nu
drastisch ingeperkt. Leren om ‘nee’ te
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‘Hij geeft regen op de aarde
en water op de velden’

volharding

Kinderen op bezoek bij ons op de boerderij

Counselinggroep bij ons Thuis

Doopdienst bij ons in het meertje

De familie Anema

Onze blaarkopjes en onze huiskaas

In deze 5 magere jaren (door corruptie en wanbetaling)
werden we steeds weer verrast door hulp van broeders en
zusters en van onze gemeente in Meppel. Precies op tijd
kwam er bijzondere hulp van een bijzonder echtpaar. Hierin
hebben we Gods goedheid en trouw mogen proeven!

zeggen tegen mensen die hulp
zoeken, was moeilijk voor mij
(Elisabeth) maar via telefoon en email zoek ik samen met de
mensen naar een oplossing en tot
nu toe verloopt dit goed. Ook de
lezingen
over
identiteit
en
opvoeding
zijn
zeer
goed
verlopen. Ook heb ik weer een
Pastorale Counseling-dag gehouden waarvan de deelnemers
bemoedigd terugkeren naar hun
studie,
werk
óf…
Afrika.
Verschillende deelnemers zijn
namelijk Angolezen die met een
missie naar hun geboorteland
terug willen en zo zijn we toch
weer terug bij de visie van de
ABLA van 26 jaar geleden ☺
Vergunningen
Vijf jaar geleden begonnen we op
het bedrijf met de omschakelingen
van intensief naar extensief (wat
vee betreft) en naar de verwerking
van producten op het eigen bedrijf.
We wisten dat het een langdurig
proces zou worden. Door gebrek
aan financiële middelen was het
moeilijk om te investeren. Met
creativiteit en met geduld ziet Jan
nu dan toch de laatste vergunning
tegemoet (is al toegezegd). De
eerste blaarkopvaarzen geven al
kalfjes en de kaasproductie gaat
nu aangepast worden aan de
vraag
van
de
bioen
gourmetzaken.
Familie
Eind mei kwamen Julie en Gerben
met de kleinkids Ian, Lisa en Heidi
uit de USA kort op bezoek. Wat
waren dat bijzonder mooie dagen
met Johannes en Monica en Wigle
en Rebeca erbij.
In juli werd Jan 65. Dit betekent
geenszins dat hij ophoudt met
werken, wel dat we geen sociale
lasten meer hoeven te betalen.

Gebedspunten
Gezondheid, de groepen, de
hulpverlening en contacten met
het biowereldje.
In september werd Clara geboren,
dochter van Wigle-Jan en Rebeca.
Wat is dat mooi om zo'n klein,
pasgeboren baby’tje in je armen te
houden.
In oktober werden we opgeschrikt
door het plotselinge overlijden van
mijn broer in Oostenrijk (waar hij
woonde en waar de crematie
was).
Veel dank aan allen voor de
gebeden en andere bemoedigingen. Arend en Ruth willen we
bedanken voor de bijzondere
bemoediging die ze zijn ín en voor
de voortgang van het project!
Boven alles dank aan Hem die dat
toekomt: Psalm 138:2.
Veel Heil en Zegen toegewenst!
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