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INDONESIA!
Onze eerste nieuwsbrief vanuit Indonesië! We wonen hier
ondertussen al een paar maanden en vertellen jullie graag
meer over onze ervaringen!
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SALATIGA
Salatiga is een stad op Centraal Java, zo’n zes uur rijden
van Jakarta. Qua grootte en inwoneraantal is deze stad
vergelijkbaar met Zwolle. De meeste mensen hier zijn
Javaans, maar de bevolking vormt een leuke mix van
verschillende Indonesische subculturen maar ook Chinese,
Zuid-Koreaanse en verschillende westerse culturen. De
sfeer hier is heel gemoedelijk, mensen zijn heel vriendelijk
en nieuwsgierig . Ze vragen werkelijk alles, zodat een
praatje snel is gemaakt.

SEDANG APA?
We merken dat we hier niks kunnen beginnen zonder
kennis van de taal en de cultuur. We zien steeds meer
de waarde van de taalschool in. Waar het in het begin
wel eens voelde als: ‘Kunnen we nu eindelijk eens aan
het werk’, merken we nu juist dat we, als we een
relatie op willen bouwen, juist een stapje terug
moeten doen en tijd vrijmaken voor een praatje met
mensen. Relaties zijn hier erg belangrijk. Je wordt snel
als arrogant of trots gezien wanneer je niet de tijd
neemt om met mensen te praten. Neem je wel de tijd
en vraag je ‘Sedang apa?’, iets als: ‘Wat ben je aan het
doen?’, dan kun je zo een uur staan praten met
iemand. We merken echt dat we sommige Westerse
gewoonten moeten loslaten.

BAHASA INDONESIA
Maar ja, voor een praatje moet je toch echt wel
Indonesisch kunnen, want hoewel de meeste mensen hier
wel wat Engels kunnen, kom je er niet heel ver mee. Vooral
de wat oudere, lokale mensen spreken bijna geen Engels.
En laat het leren van Indonesisch nu net zijn wat we hier
komen doen! We zijn inmiddels al een eindje op weg met
het leren van de taal. Elke ochtend krijgen we drie uur les.
De lessen worden gegeven door Indonesische leraren die
(gelukkig) ook een aardig woordje Engels spreken. De
eerste unit leerden we vooral de basiswoorden,
ondertussen komt er veel meer grammatica aan bod.
Naast het leren van de taal, leren we ook veel van de
cultuur. Dat gebeurt door middel van gezegdes, maar ook
doordat we elke middag vragen stellen aan mensen in de
buurt. Dus naast het voorbereiden van de lessen krijgen
we als huiswerk om een praatje te maken met de mensen
om ons heen. Door middel van deze vragen kunnen we ons
Indonesisch goed oefenen. Behalve aan onze buren
kunnen we de vragen aan de tuinman of aan Ibu Bad en
Ibu Tata stellen. Zij zijn doordeweeks onze steun en
toeverlaat. Ze maken samen het huis schoon en zorgen
voor de heerlijkste Indonesische maaltijden!

.TAALVERWARRING
Zoals we al schreven, kunnen de leraren gelukkig wat
Engels praten. Dit betekent dat we in het Engels de
Indonesische taal leren. Soms is dit best verwarrend en
zorgt het voor extra ‘stapjes’ in je hoofd. Sommige
woorden die we leren, kennen we niet eens in het
Engels en sommige Engelse woorden lijken we te
vergeten omdat de Indonesische woorden hun plek
hebben opgeëist. Het leren van de taal voelt alsof we
leren lopen… best vaak moeten we onze schaamte opzij
zetten en een beetje durven. We maken regelmatig
fouten waar heel hard om gelachen wordt . De
Indonesiërs zijn sowieso wel van het lachen, wat het
voeren van een gesprekje gemakkelijker maakt.
.
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KIDS
Het is best intensief om ineens naar een Engelse school
te gaan, dat hebben we wel gemerkt aan de kinderen!
Lotte en Anna gaan elke morgen naar een christelijke
internationale school hier dichtbij. Dit betekent Engelse
les, een interculturele klas en een andere vorm van
lesgeven. Waar de eerste week echt wel even schakelen
was, lijken ze de draad nu heel goed op te pakken. We
zijn daar ontzettend dankbaar voor! Timo gaat elke
morgen naar de Jungle school, wat precies de goede
naam is voor de school. Hij speelt heerlijk tussen de
bomen en komt elke dag behoorlijk vies thuis.
Hij
heeft het er ontzettend goed naar zijn zin!
T
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GEBED
We zijn dankbaar voor de afgelopen maanden, voor het
huis, de contacten en voor het feit dat de kinderen het
naar hun zin hebben op school. Ook zijn we dankbaar
voor vriendschappen die langzaam maar zeker ontstaan,
zowel bij ons als bij de kinderen. Willen jullie meebidden
voor onze taalstudie? We merken dat het intensief is om
een nieuwe taal en cultuur te leren (kennen). Daarnaast
willen we vragen om voor de kinderen te bidden, dat ze
zich steeds meer kunnen settelen hier, zich meer thuis
voelen en vriendschappen zich verdiepen. We willen
vragen om te bidden voor gezondheid. We voelen ons
kwetsbaarder hier, enerzijds vanwege de
gezondheidszorg die hier heel anders is, maar ook
doordat je hier sneller een (onbekende) ziekte oploopt.

GENOEG
Als we deze nieuwsbrief schrijven, hebben we net de
jaarwisseling achter de rug. We kijken dankbaar terug op
2021. Er is veel gebeurd, we hebben ontzettend veel
gereisd en zijn vaak verhuisd. Nu we hier ons leven
opbouwen, voelen we ons heel dankbaar voor alles wat we
kregen. Als we om ons heen kijken naar de mensen die hier
wonen, komen we er al snel achter dat we meer dan
genoeg hebben. Lokale mensen hier wonen met hun hele
familie in een klein huis, slapen met hun hele gezin in
dezelfde slaapkamer en moeten rond zien te komen van
een heel laag inkomen. Dat zet ons vaak aan het denken.
Soms hebben we mensen aan de deur die vragen om geld
omdat een dierbare is overleden. Vraag je dan of ze
officieel toestemming hebben gekregen om te vragen om
geld? En hoeveel geef je eigenlijk? Heeft het eigenlijk wel
zin om te geven? Vragen die wij onszelf stellen. Naast
delen van ons materiële genoeg willen we ook graag delen
van ons immateriële genoeg. Jezus’ liefde en genade is zo
groot: er is meer dan genoeg! Wilt u meebidden voor de
mensen hier in Salatiga? Bidden om wijsheid voor ons,
maar vooral om de tijd die nodig is voor het opbouwen van
relaties, zodat we er kunnen zijn voor de mensen om ons
heen?
We willen jullie ontzettend bedanken voor jullie hulp,
financiële steun, alle kaarten, meeleven en gebed in het
afgelopen jaar. We voelen ons hier ontzettend door
gesteund, dank jullie wel!

Fam Timmerman

TFC
We mogen weer terugkijken op twee acties die dankzij uw
en jouw bestelling geslaagd waren.
In oktober hadden we de amandelstaven en in december
hebben we, met dank aan de ouders van Nico, ook nog een
actie met zalmforel kunnen doen.
Ook willen we u als donateur hartelijk danken. Dankzij uw
bijdrage is het werk van de familie Timmerman mogelijk.
Voor dit jaar staat de uitwerking van de wielertocht/
zendingsdag op de agenda.
Als hier meer over bekend is, zult u dit terug kunnen
vinden op de website en/of de kanalen op social media.
TCF is opzoek naar nieuwe leden!
Vindt u/Vind jij het leuk om je in te zetten voor het werk
van MAF en om de familie Timmerman te ondersteunen
vanuit Elburg?
Wordt u/Word jij enthousiast van het opzetten van
activiteiten of het voorbereiden van presentaties, meld je
dan nu bij ons aan! 0640646261

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Timmerman. De verzending van de Nieuwsbrief
wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de
nieuwsbrief of Nico & Arja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/timmerman.
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven
aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA
Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Timmerman gaat.
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