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Beste Vrienden

Ethiopië
De afgelopen maanden ben ik bezig geweest om nieuwe hardware te bestellen,
te versturen en te installeren voor de nieuwe IT infrastructuur van het nieuwe
kantoor van Wycliffe Ethiopië. Dit is een jonge organisatie die naar nieuwe
kantoorruimte verhuisd is waar geen IT infrastructuur voor handen was. Ik heb
samen met een collega uitgezocht welke apparatuur (zie foto) nodig is in hun
situatie die ook past in de verwachte groei van Wycliffe Ethiopië. Toen heb ik de
financiering uitgezocht. Een deel wordt betaald uit een fonds dat ik beheer, een
deel wordt door Wycliffe Ethiopië betaald en een deel door Wycliffe Amerika.
Daarna moesten we uitvinden wie er naar Ethiopië reist en of ze bereid waren
hardware mee te nemen. We hebben mensen in Amerika, Zwitserland en
Duitsland gevonden. De hardware werd besteld en bij die mensen thuis geleverd
om mee te nemen. Het meeste is inmiddels aangekomen. De installatie zal door
de IT man gedaan worden met hulp van een expat IT specialist. 

Strategie
Ik ben ook betrokken bij een strategie analyse van Wycliffe Europa. We
interviewen verschillende mensen van binnen en buiten onze organisaties en
vragen wat ze van ons weten en hoe ze over ons denken. Ook wat ze als trends
in de wereld zien en wat voor invloed dat kan hebben op wat wij als Wycliffe
Europa moeten (of niet moeten) doen in de nabije toekomst. We hebben ook

https://drive.google.com/open?id=0BzBtNj32kueTczRsUG4yNUY1cVU


andere organisaties, zoals de Europese Evangelische Alliantie en OM, onder de
loep genomen en de directeuren geinterviewed om te zien wat voor structuur zij
hebben en te horen wat zij over ons weten en van ons denken. De uitkomst
wordt in April bekend gemaakt. Het is een boeiend en spannend proces… Een
Nederlandse vrijwilliger, die dit soort analyses doet bij grote bedrijven en
multinationals leidt dit proces met ons. 

Nigeria
Van 21-29 februari ga ik naar Nigeria en bezoek daar de Nigerian Bible
Translation Trust (NBTT) in Jos. Dit bezoek is bedoeld om de leiders te leren
kennen en de vele zendings-organisaties die betrokken zijn bij het
bijbelvertaalwerk van NBTT. Omdat er veel organisaties bij betrokken zijn, is dit
een complexe situatie. Bid voor veel wijsheid en inzicht bij dit bezoek. Ik moet
ook de capaciteiten van de IT mensen beoordelen en de technische situatie
analyseren om primair er voor te zorgen dat ze een betere internet verbinding
krijgen. Al het papierwerk is geregeld. Het visum krijgen was een avontuur. Heb
het nog nooit zo ingewikkeld meegemaakt.

Op cip.nl is een interview met Martijn gepubliceerd.

Vakantie

De kinderen hadden 2 weken vakantie en we zijn weer naar Nederland geweest
bij mijn ouders op bezoek. Het was goed voor ze om wat tijd met deze opa en
oma te hebben. We zijn elke dag in het Heuveltjes Bos achter het huis gaan

http://www.cip.nl/god/februari-2016/54355-in-dit-werk-begin-je-telkens-op-nul


wandelen. Op regenachtige dagen speelden ze met mijn foto camera en hebben
grappige foto’s gemaakt (zie hier boven). Barbara en ik waren tegelijk verkouden
en konden dus rusten terwijl mijn ouders op de kinderen pasten. Anea wilde
eigenlijk niet naar huis, de tijd was veel te snel om. We vertrokken om 5 uur
‘smorgens zodat we na zo’n 8 uur rijden 'smiddags rond 2 uur thuis waren. Dan
konden de kinderen weer een beetje wennen en spelen na zo lang in de auto te
hebben gezeten.

Lili (door Anea)

We hebben een poes die Lili heet en het is een vrouwtje. Elke morgen komt ze
terug naar huis en komt binnen. We hebben geen katten luik. Ze zit altijd op de
vensterbank buiten voor het raam en wij doen dan de deur open en roepen “Lili”
en dan komt ze binnen. Lili slaapt altijd op mijn bed of in een oude doos. Ze
draagt geen halsband, behalve als ze bij opa en oma Schwaninger is. Als we op
vakantie zijn zorgen zij voor Lili.



Reizen

21 - 29 februari: Martijn in Nigeria. (zie boven voor meer info)
21 - 24 maart: Martijn in Duitsland: vergadering voor het strategie
proces van Wycliffe Europa
4 - 8 april: Martijn in Duitsland: voor de jaarlijkse personeelsvergadering
12 - 20 april: Martijn in Kenia: voor Africa Area IT vergaderingen en IT
trainingen

Bedankt voor jullie gebed.
Gods zegen,
Martijn & Barbara met Anea en Tim
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