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Beste familie, vrienden en bekenden,
Laatst ging ik, Noortje, met Aline, een
Portugese studente die naast ons woont,
boodschappen doen. Ik moest een nieuwe
“bonus” kaart regelen bij de klantenservice
van de supermarkt. Eerst oefende ik met
Aline, en ik had zowaar een goede zin
bedacht. Met wat meer vertrouwen startte ik
het gesprek en keek af en toe met een
vragende blik naar Aline of ik het goed zei.
Na het horen van mijn groet en een kleine
hapering in het begin van ‘mijn zin’
schakelde de vrouw meteen over naar
gebrekkig Engels...
Hmm het zijn toch niet alleen mijn blonde
haren die verklappen dat ik geen Portugees
ben, ik gaf niet op en ging in mijn beste
Portugees verder.
...ik vertelde dat ik de nieuwe kaart nog niet
thuis ontvangen had, en of ik de nieuwe
kaart hier kon krijgen. Achteraf ontving ik
een groot compliment van Aline en reden we
al pratend in een mix van Portugees en
Engels terug naar huis. Dit geeft ons goede
hoop dat we ons straks in Angola
verstaanbaar kunnen gaan maken.

Bijvoorbeeld: wanneer mensen tegen je
praten en iets lijken te zeggen over onze
kinderen; wanneer je zeker wilt weten of je
de juiste bus neemt; wanneer je het bruine
brood wilt hebben dat je bij de bakker ziet
liggen, maar je dat niet krijgt (we denken
omdat het door iemand besteld was).
In zulke situaties voelen we ons dan vaak
onnozel en weten we nu hoe Judah en andere
kinderen zich voelen wanneer ze niet precies
kunnen zeggen wat ze bedoelen. Al merken
we wel dat we de laatste tijd veel meer gaan
begrijpen.

Salomé
Het gaat ontzettend goed met Salomé, en ze
is heel vrolijk. Ze is nu alweer bijna 3
maanden en het is fijn dat we goed weten
wanneer ze wat nodig heeft. We genieten erg
van haar!

Marijn koopt maandkaarten voor de bus

Nu we een nieuwe taal leren, merken we pas
hoe belangrijk taal is! Als je de taal spreekt
gaat alles in het dagelijks leven een stuk
makkelijker, sneller en als je humor kunt
gebruiken ook leuker. Het niet (goed) kennen
van een taal maakt alles toch wel een beetje
lastiger, maar zeker ook wel grappig.

Judah met zn Portugese opa

Veranderingen in Thuis Front Commissie
Na ruim 4 jaar (zolang zijn we alweer met onze voorbereidingen bezig) heeft onze
voorzitter; Lodewijk Witteveen zijn taak stopgezet. We zijn heel erg dankbaar voor zijn werk
en ondersteuning! We hebben sinds juli een nieuw TFC-lid; Maarten Temminck, hij zal zich
bezig houden met onze website, Facebook-pagina en andere digitale communicatie.
We zijn op dit moment hard opzoek naar een nieuwe voorzitter en nog een extra TFC-lid.
Input is welkom!
Judah
Ook met Judah gaat het goed. Hij heeft
ondertussen al veel gereisd en vind alles en
iedereen enorm interessant. Judah vindt
Salomé ontzettend lief, en controleert elke
keer als we weggaan of ze mee is.
Hij observeert veel. En vaak doet hij het dan
later na. Zo liep hij laatst met een
messenslijper alsof het zijn wandelstok was.
Na even nadenken herinnerden we ons dat
hij de dag er voor een oude vrouw met een
wandelstok had zien lopen.

eigenlijk continue tussen de 30 en de 40
graden met een lekker zuchtje wind.

Ons nieuwe huisje

Noortje
Met mij gaat het heel goed, ik ben goed en
snel opgeknapt na de bevalling. Ook mijn
schildklier werkt goed met de medicijnen die
ik inneem. Het is wel een uitdaging om
genoeg te slapen met de nachtvoedingen.
Het schijnt dat als je een nieuwe taal leert je
nóg een uur extra moet slapen!
Een aquaduct uit 1728 wat bij ons door het dorp loopt

Marijn
Sinds we terug zijn in Portugal ben ik
gebombardeerd tot tuinman, dat houd vooral
in water geven (veel water geven). De meeste
communicatie
hierover
gaat
in
het
(gebrekkig) Portugees. De temperatuur zit

Met vriendelijke groet,
Marijn, Noortje, Judah en Salomé Goud
-wij Gouden u op de hoogte-
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