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Engels leren:  

him (= hem).  

Tom: himzaal?!

(Zeeuws voor gymzaal)

Engeland! 
Drukke tijd voor vertrek naar Engeland. Opruimen, 
inpakken of toch maar wegdoen? Nog maar eens een 
hele stapel formulieren verwerken. Vooral de school 
voor Joas regelen bleek erg moeizaam en uiteindelijk 
waren we weer terug bij af. Heel frustrerend. Dit maar 
even zo gelaten, eerst maar vetrekken naar Engeland. 
We hebben genoten van onze vakantie in Trowbridge. 
Veel gerust de eerste dagen. Even bijkomen van de 
toch wel drukke en hectische maanden en lekker als 
gezin samen dingen gedaan. We konden zo op een 
ontspannen manier wennen aan Engeland. Daarna 
door naar de Bijbelschool. Wat fijn om daar al een 
paar dagen geweest te zijn eerder dit jaar. Samen met 
de korte vakantie hielp dit echt om sneller te settelen. 
We zitten op de eerste verdieping van het hoofdgebouw 
op een gang met 6 kamers, waarvan wij er twee naast 
elkaar hebben. Verder een gezamenlijke keuken, 
toilet en badkamer. Heel anders dan een eigen huis, 
maar het gaat prima en we hebben eigenlijk best 
veel ruimte. Voor de jongens is het echt hun thuis 
geworden, één groot speelkasteel! En met totaal 
18 kinderen in en rond dit ‘kasteel’ zijn er altijd wel 
vriendjes in de buurt.

Met de mensen op onze verdieping hadden we 
een leuke kennismakingsavond. De buren zijn een 
echtpaar dat jarenlang een Thais restaurant heeft 
gerund. Ze hadden een Thaise maaltijd klaargemaakt. 
Wat hebben we genoten! Zelfs de jongens aten het 
‘vreemde’ voedsel.

Joas en Tom hebben het nu ook reuze naar hun zin 
op school. Dit is zo fijn om te zien. Die twee laten 
we met een gerust hart op school achter. De eerste 
Engelse zinnen rollen eruit. En wat een kaarten en 
cadeautjes heeft Tom gekregen uit Nederland voor zijn 
verjaardag. Enorm! Wat genoten Tom en Joas ervan 
om de enveloppen open te maken!! Allemaal heel 
erg bedankt! We hebben het met alle kinderen van de 
Bijbelschool gevierd. 

Ready for school

Thaise maaltijd



In de schoolbanken en op pad
De eerste 2 weken en ook de eerste lessen waren behoorlijk intensief. 
We moesten wennen aan de andere leefomgeving en taal. Ook doe 
je veel nieuwe contacten en indrukken op. We hebben beiden iedere 
dag les, dus we leren veel nieuwe dingen die we ook weer moeten 
verwerken. En het huiswerk niet vergeten uiteraard! Daarnaast 
brengen we Joas naar school en Tom naar de opvang en we halen 
ze ook zelf op. Maar nu hebben we onze draai gevonden. Het is een 
leerzame omgeving en nu al zo een verrijking in allerlei opzichten. 

Diversiteit in de klas is er ook: Denemarken, Zwitserland, Zimbabwe, 
Ierland, Engeland, Schotland en Nederland. De jongste is 29, de 
oudste is onlangs 76 geworden. We hebben een predikant uit de 
Methodistenkerk, een Lutherse dominee uit Denemarken, een 
Alpinist, etc. Ieder met z’n eigen verhaal en achtergrond. Allemaal 
met een roeping en verlangen om iets te mogen doen in Gods 
Koninkrijk. Hetzij straks op straat in Engeland, in de bergen van 
Tadzjikistan of in de armoede van India. Heel mooi en bijzonder om 
dat met elkaar te delen.

Behalve theorie en Bijbelstudie is er ook aandacht voor de praktijk. 
Zo hadden we één week les over religies. We zijn toen met de klas 
ook een dag naar Londen geweest en hebben daar een Moskee, een 
Sikh tempel en een Hindoe tempel bezocht. Hele drommen mensen 
die zich buigen voor beelden, mediteren en offers brengen. Samen 
hebben we nagedacht over alles wat we gehoord en gezien hebben. 
Wat een voorrecht om de ware God te mogen kennen en volgen! 
Vol indrukken zijn we weer teruggekeerd. De volgende praktijkles 
gaat over veiligheid en risico’s. Eerst een dag theorie en daarna een 
simulatie van een overval, kidnapping of iets dergelijks. Dat belooft 
een spannende dag te worden!
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Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas en Tom
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