
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUGUSTUS 

NIEUWSBRIEF 
 

IN NEDERLAND 
Hoi allemaal! We zijn alweer even terug in Nederland en ondertussen is 

er alweer heel veel gebeurd. Joline heeft de laatste toets van haar 

bachelor gemaakt en werkt bij zorgboerderij ‘t Paradijs! We hebben een 

eigen stichting opgezet genaamd: Stichting Frontline Global. Ook zijn wij 

inmiddels meneer en mevrouw Abis geworden :D. We leveren dinsdag 

27 augustus de papieren in voor ons visum in de hoop dat we in korte 

termijn weer terug kunnen vliegen naar Zuid-Afrika. In deze nieuwsbrief 

zullen we onze tijd in Nederland beschrijven.  

Veel lees plezier!  

P.s. Lees even door tot het eind! (Onderaan beschrijven we de bruiloft 

met een aantal foto’s 😊) 
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Ons werk in de Townships: 

Future Stars & Future Talk 

 

Restoring Hope, Changing Mindsets, Reimagining Futures 

Wij werken samen in ministry met Future Life. 

Future Life is een ministy in de Cape Flats, een gebied in Kaapstad, Zuid-Afrika. Onze visie is om 

hoop te zien groeien, levensstijlen te zien veranderen en anderen opnieuw te zien geloven in hun 

toekomst. We willen dit zien gebeuren door het geven van onderwijs, door mentoren via relaties, het 

ontwikkelen van vaardigheden en door persoonlijke relaties. De meerderheid van de mensen in dit 

gebied hebben geen dromen voor hun toekomst. Hun gedachtegang is hopeloos en toekomstloos. 

Future Life is een team bestaande uit 22 vrijwilligers die door middel van verschillende ministries 

zoals Future Talk, Future Stars, Sisterhood en Future Hope leven en hoop brengen. Future Life heeft 

een impact op 240 kinderen, jongeren en jong volwassenen elk jaar! 

Door het werk wat we mogen doen, zien we mensenlevens veranderen maar ook de hele community. 

Mensen geven hun hart aan Jezus, we bidden voor elkaar, en we zien groei in identiteit en 

zelfverzekerdheid, waardoor banen verkregen worden. Waardigheid wordt hersteld zodra ze hun 

ware identiteit ontdekken. Het is geweldig en we zijn erg dankbaar om een deel te mogen zijn in de 

verandering van iemands leven! De goal is om jongeren te coachen die uiteindelijk zelf gaan coachen. 

Op deze manier veranderen we hopeloze situaties in hoopvolle situaties. We doen dit in twee wijken 

van Muizenberg. 

Overcome & Capricorn 

Overcome is een zeer arme en onderontwikkelde Township (sloppenwijk) in Kaapstad. Overcome 

heeft geen geasfalteerde wegen en men maakt gebruik van openbare ‘dixi’ toiletten en de meeste 

mensen hebben geen douche. Hun zelfgebouwde krotjes bestaan uit golfplaten en ander 

restmateriaal. Dit gebied wordt gekenmerkt door armoede, drugs- en alcoholmisbruik, geweld en 

hopeloosheid. Veel volwassenen zijn verslaafd waardoor de kinderen niet de zorg krijgen die ze nodig 

hebben. Veel jongeren verlaten school op jonge leeftijd en sluiten zich aan bij ‘gangs’. 

Capricorn grenst aan Overcome maar is iets verder ontwikkeld dan Overcome. Hier zijn verharde 

wegen en sommige huizen zijn gebouwd van steen. Er is onwijs veel geweld en misdaad in Overcome 

en Capricorn en er zijn veel gangs actief. Het hoge drugs- en alcoholmisbruik zorgen voor veel 

problemen, zoals huiselijk geweld en misbruik. Ook prostitutie is een probleem wat weer zorgt voor 

straatkinderen. Het ontbreekt de mensen aan Hoop! Duizenden mensen leven in armoede en geloven 

niet in en dromen niet van een betere wereld. Door het gebrek aan ambitie leven sommigen van 

misdaad. Het werkeloosheidspercentage van 83% helpt hier aan mee en zorgt voor vele andere 

problemen. Daarnaast zijn volgens de statistieken 20% van de mensen besmet met HIV. Kinderen 

groeien op in gezinnen zonder vader en/of moeder door o.a. ziekte en drugsgebruik. Er zijn veel 

schietpartijen in en rondom dit gebied. Van jongs af aan worden kinderen geconfronteerd met 

traumatische ervaringen en een zorgsysteem zoals wij dat hier in Nederland kennen hebben ze daar 

niet.                                                                                                                                                                                                       
Meer zien van Future Life en Future Stars? Klik hier! 

https://frontlineglobal.nl/future-life/


  

Laatste toets Bachelor 

Inmiddels heb ik (Joline) de laatste toets van mijn bachelor gemaakt. Het was pittig en ik ben blij dat 

het er nu op zit. Ik wil jullie erg bedanken voor alle steun in gebed en alle lieve berichten. Jullie 

hebben mij er doorheen gedragen! Helaas bleek het deze keer niet goed genoeg te zijn, voor nu zijn 

we in overleg met de opleiding hoe nu verder.  

 

Werk zorgboerderij en voedselbank 

We zijn hier nog steeds bezig in ministry maar dan in Nederland. Samen zijn wij aan het werk bij de 

voedselbank. Ook is Joline begonnen met het werk bij zorgboerderij ‘t Paradijs in Barneveld. Ze werkt 

daar met de dieren en begeleid mensen die hulp nodig hebben en moeilijk kunnen mee draaien in de 

maatschappij. Wij doen dit omdat Jezus ons deze opdracht gaf: 

 

'Dan zal Ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen: “Kom, gezegende kinderen van mijn 

Vader. U mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is. Want 

Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was 

een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij 

kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij 

geweest.” Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had 

en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? Of dat U 

een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij 

U kleren gegeven? En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” Ik 

zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor 

Mij.” ' 

Mattheüs 25:34-40 

 

Opzetten Stichting 

De stichting staat en de website is online! Na een tijd bezig te zijn geweest met het aanvragen van 

een stichting, het bouwen van een website en alle bijkomende zaken is het zover; Joline en ik hebben 

inmiddels een eigen stichting opgezet.    

 

 Klik hier en neem snel een kijkje op de website. 

 

 

 

  

https://frontlineglobal.nl/


  

Bruiloft 
Op 24 juni 2019 zijn wij getrouwd voor de wet en op 18 juli 2019 hadden wij onze trouwerij! 

Het waren twee geweldige dagen en wij willen jullie enorm bedanken voor alle gebeden en praktische 

hulp. Zonder jullie was dit nooit gelukt! God heeft hier in alles voorzien en is een trouwe Vader!   Voor 

de nieuwsgierigen 😉hierbij een aantal foto’s:

 



  

Website: 

www.frontlineglobal.nl 

 

Telefoon:  

+27(76)945-4457/                                                               

+27(79)8540551 

 

Facebook: Michaël Abis 
www.facebook.com/michael.abis.18 

www.facebook.com/joline.rodenburg 
 

Instagram: Michael_abis 

https://www.instagram.com/michael_abis/ 

 

Bankrekeningnummer: 

NL 96 RABO 0333 6848 26 

T.n.v.: STICHTING FRONLINE GLOBAL 

 

 

Gebedspunten 
 

❖ Goedkeuring van het visum 

 

Wij krijgen een vrijwilligersvisum voor een jaar in Zuid-Afrika en zijn geheel afhankelijk van 

mensen die het werk in Gods Koninkrijk willen ondersteunen. Zouden jullie willen bidden voor 

hulp? 
 

❖ Sponsoring: 

 -Vliegtickets 

     -Materiaal en vervoer in Zuid-Afrika 
 

❖ Afsluiting tijd hier in Nederland 
 

❖ Het werk in Zuid Afrika 

 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om Uw goedheid en Uw trouw. 

Onze dank en onze liefde zijn voor U! 

 

                                                                 Bedankt voor al jullie support en gebed! 

                                                 Mooi Bly 

http://www.frontlineglobal.nl/
http://www.facebook.com/michael.abis.18
http://www.facebook.com/joline.rodenburg
https://www.instagram.com/michael_abis/

