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              Hallo beste vrienden,                                                          
 Groeten uit Bogota de hoofdstad van Colombia.  
We werken hard door aan de bouw van het huis van Donja Claudia. 
Komende tijd hebben we wel wat vertraging vanwege de 
vakantie van 2 medewerkers, waaronder ook de basis-leider. 
Dus op dit moment zijn we, de Koreaan en ik, alleen aan het werk. 
 
Colombia is weer eens in het wereldnieuws vanwege de kaping 
van een Avianca vliegtuig en de ontvoering van alle 46 passagiers. 
De passagiers worden pas vrijgelaten, als voor een ieder een 
borgsom is betaald door de familie leden. 
Op deze manier financiert de Guerrilla zichzelf. 
Ook zijn er 6 jaar geleden 3 zendelingen ontvoerd. 
Niemand weet of ze nog leven. 
Van 3 buitenlandse natuur-liefhebbers is al bekend dat die hetzelfde 
avontuur niet hebben overleefd.                Het blijft dus wel spannend hier in Colombia. 
 
Links op de foto is Donja Claudia al druk bezig met bijeenkomsten in haar onafgemaakt huis. 
We zaten allemaal met onze handen in het haar toen we merkten wat voor een buurjongen 
Donja Claudia had toen we net aan het huis begonnen, hij zit rechts op de foto. 
Hij is met één woord; De schrik van de buurt. 
 
 

Zijn ouders zijn kort na elkaar overleden, en hij 
kan het God en de Wereld niet vergeven. 
Hij zegt soms wel dat hij de rest van zijn familie 
en zichzelf wil vermoorden om van het gemis van 
zijn ouders te zijn. Maar hij komt trouw naar de 
bijeenkomsten, en luistert ook soms, ook al valt 
hij Donja Claudia constant in de reden, kan 
Donja Claudia hem goed aan.  
 
 
 
Het zal een fijn wonder zijn als hij zijn leven aan 
Jezus geeft. 
 
 



Wil jij mij ook steunen? 
Doe mee met een tientje 
per maand. 
Geef aan de zending! 

Voor Giften op Curaçao: 
MCB 48083603 
Van mijn broer M.Huisman 
Kaya Militar 46 Curaçao NA 
Tel: 5999-8697457 

Op Curaçao kunnen uw  
giften ook opgehaald worden 
door Veronica Flemming. 
Kaya Otaheito 30 
Tel: 7673732 

Adres van mijn ouders: 
Piet & Klaasje Huisman 
Buitenhof 33 8255 AW Swifterbant Holland 
Tel: (31) 0321-323315 Fax:(31) 0321-321745 
E-Mail; helping.hands@tref.nl 

Voor giften in Nederland: 
Op Postbank nr; 5327093 D.Huisman Swifterbant.
Of aan Stichting Helping Hands 
Buitenhof 33   8255   AW  Swifterbant 
Postbank 6895789 Rabobank 338130004 

We hebben eindelijk de vloer gestort van de 
2de verdieping. 
Daarbovenop komen de watertanks en de 
waslijn.  
Nu kunnen we aan het dak beginnen die de 
andere helft van de 1ste verdieping bedekt. 
Tegelijkertijd leggen we ook de elektriciteit 
en water en afvoer leidingen aan. 
 
Het is enig werk om een huis te bouwen. 
Wie weet bouw ik ooit nog 
eens mijn eigen huis. 
 

 
Voor de verandering ben ik uitgenodigd 
door de leider van de DTS (Discipelschap 
Training School) om in een les wat te 
vertellen over mijn ervaringen en kennis 
van het Midden Oosten en de religie daar. 
De leider vond mijn Spaans zelfs goed genoeg, dat ik 
anderhalf uur in het Spaans mocht spreken. 
Ik heb de jongelui uitgedaagd om het Evangelie van Jezus 
Christus tot het uiteinde van de aarde te brengen. 
Hand. 1:8 
 
Het was een geweldige ervaring. 
 
 

 
Hartelijk bedankt voor jullie trouwe steun. 
Ook hartelijk bedankt namens Donja 
Claudia en haar kinderen, ze zijn jullie 
allemaal reuze dankbaar dat jullie het 
mogelijk maken dat ik hun huis voor hen 
kan bouwen. 
 
Groetjes en God zegen jullie rijkelijk. 
 
 
 
Prediker 3:22  Zo heb ik ingezien, dat er niets beters is dan dat de mens zich verheugt in zijn 
werken, want dat is zijn deel: wie zal hem ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem zijn 
zal?             
 
 

 
 

 
 
 
 
 


