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Beste familie, vrienden en bekenden,
De lente komt er weer aan; de hoogste tijd voor een update uit zonnig Gloucester. Na een
goede kerstvakantie in Nederland, waar we genoten hebben van tijd met familie en vrienden,
zijn we al weer heel wat maanden aan de studie. We zijn ontzettend blij met zoveel support,
gebed en het feit dat zoveel mensen achter ons staan en op de hoogte willen blijven! Ook al
zijn we nu in opleiding, we ervaren dit als een heel belangrijke en waardevolle voorbereiding
op het werk dat we mogen gaan doen.
Studie
Deze periode heeft Noortje het heel druk met verslagen schrijven en presentaties, de
volgende/laatste periode (na de vakantie in april) zal het drukker zijn voor Marijn. We merken
dat het lezen van boeken, het vinden van de juiste informatie en het schrijven van verslagen
ons steeds makkelijker af gaat. We weten ook beter wat er van ons verwacht wordt. We
merken doordat we makkelijker en sneller lezen, we ook veel meer lezen en daardoor meer
leren.
De vakken die we nu volgen zijn praktisch en vooral gericht op het leven en werken in een
ander land; leven en wonen in een andere cultuur, wereldgodsdiensten, de geestenwereld in
bijvoorbeeld Afrika, ontwikkelingshulp en wereldwijde trends en issues in zending. (op de
blog van www.marijnennoortje.nl is een overzicht te vinden van de vakken)
Uitdaging
Door de vakken die we nu volgen worden we uitgedaagd om keuzes te maken met
betrekking tot; levensstijl, bezittingen, houding, omgang met geld en tijdmanagement. Veel
van deze keuzes zullen impact hebben op ons contact met de lokale bevolking. We zijn
zaterdag 14 maart naar een extra informatiedag geweest over voorbereidingen voor
uitzending. Hierdoor zijn we aan het denken gezet in hoeverre we onze eigen cultuur moeten
behouden en in hoeverre we de cultuur van het toekomstige land moeten aan/overnemen.
Praktijk
Ook praktische vaardigheden worden geleerd, zo heeft Noortje het
haar van Marijn geknipt, onder supervisie van een ervaren knipster.
Rechts het resultaat; leek ons goed om jullie alvast aan de nieuwe
look van Marijn te laten wennen, zou jammer zijn als we straks weer
in Nederland zijn en niemand herkend hem.

Als onderdeel van de opleiding lopen we allebei een middag in de
week ‘stage’, om zo op een meer praktische manier betrokken te zijn
met mensen in Gloucester. Marijn loopt stage bij een werkplaats waar
tweedehands houten meubilair onder begeleiding wordt opgeknapt
door mensen met een geestelijke handicap. Het doel is om deze
mensen zo te trainen dat ze uiteindelijk een kans hebben op een normale baan. Het
meubilair wordt vervolgens verkocht in een kringloopwinkel. Dit is voor Marijn een compleet
nieuwe ervaring; perfectionisme is er niet bij en communicatie is een uitdaging. Noortje loopt
stage op een lokale basisschool en leert hoe daar het onderwijssysteem werkt en ook
ontwikkeld ze de vaardigheden in het geven van Engels onderwijs. Het lukt steeds beter om
de kinderen met een sterk Gloucester-accent beter te verstaan.

Vliegschool
Augustus komt snel dichterbij en daarbij het leren vliegen (tot grote vreugde van Marijn;-).
Ook is er nieuws over de duur van de opleiding. In eerste instantie gingen we uit van een
schooljaar, dit blijkt nu toch iets meer te zijn. Waarschijnlijk zullen we nu van half augustus
dit jaar tot december 2010 in Canada zijn. Marijn heeft enkele weken geleden zijn vlieg
theorieboeken binnen gekregen en is nu in zijn vrije tijd alvast aan het studeren, in de hoop
zijn theorie examens sneller te kunnen halen. De vliegschool (Prairie) is in de staat Alberta in
het stadje Three Hills, ongeveer 150km ten noord oosten van Calgary.
We danken God voor alles wat we hier leren en alles waarin we uitgedaagd worden en
vertrouwen Hem in alles wat nog komen gaat.

Met vriendelijke groet,
Marijn en Noortje
-wij gouden u op de hoogte-

Voor meer informatie en
regelmatige updates kijk
op onze blog op:
www.marijnennoortje.nl

Contact adres:
Redcliffe College
Horton Road, Wotton House
GL1 3PT Gloucester
United Kingdom
+44 7902447750
marijnnoortje@gmail.com

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie
Goud. 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 Marijn & Noortje als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden
via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven
aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 65, 3840 AB Harderwijk. Vermeld daarbij
dat het om de familie Goud gaat.

