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BERICHT VAN EDUARDO & TINKA
Zoals in heel veel landen ging 3 maanden geleden Portugal ook in
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volledige lockdown. Het was precies een dag nadat we de eerste
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droom en leef conferentie succesvol hadden afgerond. De weken
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in quarantaine zijn gelukkig rustig en in goede gezondheid
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verlopen.
Maar de afgelopen 2-3 weken zijn een wervelwind van
verschillende gebeurtenissen. Hierover willen wij u graag informeren
in deze nieuwsbrief.
Ons droom en leef team in Portugal bestond uit een Nederlands,
Braziliaans en ons gezin. We zijn niet alleen teamleden maar ook
echt vrienden. De kinderen kunnen het ook goed met elkaar
vinden. Het Nederlandse gezin is sinds september 2019 in Portugal
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waardoor de kinderen nog echt in de overgangsfase van taal en
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cultuur en school zitten. Door de lockdown is er opeens een groot
gat in dit proces gevallen en is het aanpassen moeilijker. Met de
onzekere toekomst vanwege Corona heeft het gezin ervoor
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gekozen om terug te gaan naar Nederland. Dit is een groot verlies
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voor ons, zowel voor het project maar eigenlijk nog meer als
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vrienden.
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Ook het Braziliaanse gezin heeft noodgedwongen moeten besluiten
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om terug te gaan naar Brazilië. Vanwege Corona en andere
politieke redenen is de Braziliaanse real ontzettend laag. Tegenover
de euro is het financieel steeds moeilijker voor hen om hier te
blijven. (foto: het droom en leef-team)
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Alles bij elkaar is het voor ons weer een groot verlies vanwege de goede vriendschap. Ons pas getrainde
team is hiermee helemaal uit elkaar gevallen.
Naast het droom en leef project hadden we met dit Braziliaanse gezin ook bedacht om het project NIKO op
te starten in Portugal. (Een jongeren survival kamp van Jeugd met een Opdracht). Hier staan we nu ook
alleen voor.
Het Coronavirus heeft qua gezondheid geen slachtoffers gemaakt in onze naaste omgeving waar we erg blij
mee zijn! Maar het heeft wel de nodige schade aangericht qua vriendschappen en projecten.
Gelukkig geven we niet snel op en geloven we dat we in de nabije toekomst weer genoeg mogelijkheden
zullen krijgen om de projecten op te starten. De komende weken gaan we afscheid nemen en dan hopen
we, na een korte vakantie, weer door te kunnen.
Het Ankerhuis heeft ook even stilgelegen maar sinds vorige week hebben we weer een vrouw met kind
mogen ontvangen die het huis uit gevlucht is met haar zoontje omdat ze mishandeld werd door haar
partner. Het is weer een hele andere casus dan we tot nu toe hebben gehad. Het is een ingewikkelde
situatie en één van de eerste avonden dat zij bij ons was stond de politie om 22.30 op de stoep om te
controleren of vrouw en kind echt hier waren, en om te checken of dit huis echt een huis ter bescherming
voor vrouwen is. Het was spannend voor zowel de vrouw als voor ons. Gelukkig was alles goed en verliet de
politie snel ons terrein.
We vinden het echt bijzonder dat we dit werk mogen doen. Wij verwachten dat het altijd een rode draad in
ons leven zal blijven. Het zorgen voor mannen, vrouwen, kinderen in nood. Tot juli is het Ankerhuis open voor
vrouwen in nood en na onze vakantie hopen we ook voor zendelingen weer de deuren te mogen openen.
Onze 2 meiden doen het erg goed ondanks de lockdown. Het was zelfs zo dat Hannah zei: ‘Eigenlijk
verandert er niet veel behalve dat we niet naar school gaan.’ We zijn als gezin erg gewend om samen te zijn.
We zijn al zo vaak verhuisd dat ons normaal eigenlijk niet normaal is. Wij zijn als gezin veel op elkaar
aangewezen. Het is mooi en dankbaar om dit te beseffen in deze bijzondere tijd.
Het stond in de planning dat we in juni naar Mozambique zouden gaan om ook daar de droom en leef
conferentie te brengen. Dat gaat door de Corona helaas niet door.
Toch merken we, na deze spannende en verdrietige tijden van lockdown en afscheid nemen, dat we even
behoefte hebben aan bekende gezichten om ons heen. Daarom hopen we rond 3 juli, indien mogelijk, naar
Nederland te rijden. Hannah is 10 juli jarig. Dat zouden we graag met familie willen vieren! Het zal een hele
road trip zijn maar na 3 maanden thuis lijkt het ons erg leuk. We zullen niet iedereen kunnen zien vanwege de
Corona maatregelen. Maar mocht je een Santos op een fiets voorbij zien komen in Aalsmeer begin juli …….
Zwaaien!!!!!
Bedankt voor jullie gebed, support en trouw!
Liefs,
Eduardo & Tinka,Noemi & Hannah
(foto: Noemi & Hannah spelen met het jongetje dat in het Ankerhuis verblijft)
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BERICHT VAN HET THUISFRONT
Wat leven we in een rare wereld momenteel! We houden afstand, zoeken elkaar zo min mogelijk op en
mogen alleen onze huisgenoten een knuffel geven… Zo’n afstand zijn we niet gewend en eerlijk
gezegd willen we daar helemaal niet aan wennen! Want dit is níet normaal zoals Premier Rutte ons dat
wil laten geloven. Het ‘tijdelijke abnormaal’ zoals Kees Kraaijenoord het noemde voelt als een betere
benaming. Hoe het ook genoemd wordt, als het voor ons al zo raar is, hoe zal het dan zijn als je in een
vreemd land woont waar je nog niet zoveel mensen kent? Gelukkig zijn die maatregelen inmiddels ook
in Portugal versoepeld en dat geeft wellicht de mogelijkheid dat Eduardo & Tinka in juli even naar
Nederland kunnen komen! Als thuisfront zien we ernaar uit om hen even ‘offline’ te spreken. Hoe gaat
het met hen na deze periode? Wat hebben zij nodig om de projecten weer op te kunnen starten?
Online hebben we al besloten om de dienstenveiling dit jaar niet door te laten gaan. Als thuisfront beginnen
wij in het voorjaar altijd al met de voorbereidingen. Doordat het niet zeker is of we in november wel weer bij
elkaar mogen komen met meerdere mensen en omdat ondernemers die ons steunen het soms best zwaar
hebben voelen we ons niet vrij genoeg om de actie op te starten. We hopen er in november 2021 een extra
groot feest van te maken!
Eduardo & Tinka zijn ontzettend blij met alle steun die zij krijgen! Als thuisfront merken we dat ze een trouwe
achterban hebben! Wij hopen en bidden dat u hen de steun wilt blijven geven. Zowel op financieel als op
mentaal gebied. Nu Eduardo & Tinka een vaste verblijfsplek hebben zijn de adresgegevens van opgenomen
in deze nieuwsbrief (zijbalk 1e pagina). Het zou een bemoediging zijn voor de familie als zij wat van jullie horen!
Hartelijke groet,
Petra, Faisca & Petra

