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Tijdens mijn laatste verlof heb ik een grote beslissing genomen waarvan ik u op de hoogte wil
brengen. Mijn huidige termijn van uitzending
loopt tot februari 2024 en tijdens de evaluatie,
die ik elke 2 jaar doe met de GZB, hebben we
ook nagedacht over mijn plannen daarna.

Ik kijk met dankbaarheid terug op de 10 jaar die
ik in Sierra Leone heb mogen zijn en het verschil
heb kunnen maken op allerlei manieren:
de verpleegkundigen die zijn opgeleid, de kennis
die verspreid is, de impact die ik mocht hebben
op veel verschillende mensen, alle keren dat ik
het Evangelie heb kunnen delen, een beker koud
water heb mogen aanreiken.
Sierra Leone is een land waar ik mijn hele leven
zou kunnen geven, het zal altijd nodig blijven in
dit land.
Naast mijn werk voor de Mental Health Coalition
en de trainingen die ik geef, ben ik begonnen met
het geven van trauma hulpverlening
(brainspotting). Hierover heb ik ook in mijn vorige nieuwsbrief geschreven. Ik heb nagedacht hoe
ik hier goed gestalte aan zou kunnen geven in de
toekomst en hoe deze vorm van hulpverlening
ook aan anderen geleerd kan worden.
Ik heb uitgezocht hoe ik deze plannen zou kunnen realiseren in Sierra Leone. De kaders die
hiervoor aanwezig zijn in Sierra Leone, zullen het
heel zwaar maken voor mij om dit op te zetten.
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sluit. Ik heb mijn verlangens en plannen moeten
loslaten. Zijn verlangens en plannen zijn hoger dan
de mijne en Hij weet beter wat goed voor mij is,
daar vertrouw ik op.
Nu ik terug ben in Sierra Leone valt het afscheid
nemen niet mee. Ik heb ondertussen al heel wat
tranen gelaten deze eerste weken. Een besluit
nemen is één ding, het besluit vorm gaan geven
een ander ding. Bij Mental Health Coalition heb ik
de belangrijkste mensen op de hoogte gebracht
van mijn besluit om terug te keren naar Nederland. De reacties zijn hartverwarmend maar ook
schokkend. Omdat we hier in een relatie gerichte
cultuur leven wordt dit verlies diep ervaren. Mijn
manager vertelde mij dat Afrikaanse mensen
afscheid beleven alsof ze een stuk van zichzelf
verliezen. Het is goed dat we nog een paar maanden de tijd hiervoor hebben. Dan kunnen
we er wederzijds aan wennen. We kunnen naar
elkaar uitspreken hoe pijnlijk het is en wat we
voor elkaar hebben betekend.
Ik moet mijn wortels uittrekken en me los scheuren. Toch is het goed om aan een nieuwe fase te
beginnen, in het vertrouwen dat God hierin voor
mij uitgaat. Hij is al dáár waar ik weer mijn plekje
zal vinden.

Het mooie aan verlof is, dat ik afstand kan nemen
van de situatie, na kan denken zonder de continue emotionele vraag vanuit de situatie van het
land. Ik heb met een heel aantal mensen gesproken over de situatie.
Uiteindelijk heb ik in de laatste weken van mijn
verlof besloten dat het beter is om niet met deze
nieuwe plannen door te gaan. Met pijn in mijn
hart heb ik het besluit genomen om mijn uitzending volgend voorjaar te beëindigen. Pijn omdat ik
mij met al mijn vezels verbonden weet aan Sierra
Leone. Pijn omdat ik van zoveel lieve mensen
afscheid moet gaan nemen.
Ondanks de pijn ervaar ik vrede over mijn besluit. God liet mij opnieuw zien dat Hij mijn Vader is en dat Hij er bij is. Hij heeft een plan met
mijn leven, ook als ik dit deel van mijn leven af-

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt
de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw
wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Jesaja 55:8,9
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Werk

Dank– en gebedspunten

Voor dit laatste half jaar heeft Mental Health Coalition een
nieuw project waar ik nog aan mee kan werken. Een heel
bijzonder project! Wereldwijd zijn tiener-zwangerschappen
een probleem en dus ook hier. Het komende half jaar gaan
we de hulpverleners die zorg verlenen aan de meiden in die
situaties trainen. We willen de hulpverleners toerusten in
het omgaan met de psychische problemen die gepaard gaan
met een tienerzwangerschap. Zodat de meiden niet alleen
de fysieke hulp krijgen die ze nodig hebben maar juist ook
begeleiding bij de psychische kanten daarvan. Deze meiden
worden gediscrimineerd, uitgesloten, schuldig gehouden etc.
Ik vind het heel bijzonder dat ik hier deze laatste maanden
mijn steentje aan kan bij dragen!

Wilt u danken :
• voor het verlof, waarin ik genoten heb van het
contact met familie en vrienden. Voor het
prachtige weer, waardoor ik mooie
wandelingen heb kunnen maken. En dat ik na
een lange reis weer veilig ben aangekomen in
Sierra Leone.
• voor de vele goede contacten die ik in Sierra
Leone heb.

Daarnaast zal ik de behandelingen die ik met behulp van
brainspotting geef aan verschillende mensen zo goed
mogelijk afronden. Dit werk zal niet voortgezet kunnen
worden door anderen.
Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf heeft er zich opnieuw een
nationale ramp in Sierra Leone voltrokken. Een tankwagen
vol met benzine is ontploft en heeft een enorme brand
veroorzaakt. Veel mensen zijn omgekomen en er zijn veel
slachtoffers. Met mijn collega’s staan we de slachtoffers en
hun familieleden bij met psychologische hulpverlening. Het is
afschuwelijk om te zien hoe mensen weer lijden.

Wilt u bidden:
• voor de slachtoffers van de ramp met de
tankwagen. Veel families hebben familieleden
verloren. De gewonden in het ziekenhuis
hebben afschuwelijke brandwonden. Bid voor
een goed herstel voor hen.
• voor de gezondheidswerkers die de gewonden
verzorgen en bijstaan. Dat is een trauma op
zich.
• dat ik op een goede manier afscheid zal
kunnen nemen van alle contacten die ik hier
heb opgebouwd.
• voor een goede reïntegratie straks in
Nederland.

Van de Thuisfrontcommissie
Zoals u heeft gelezen is Miep van plan om in mei 2022
definitief naar Nederland terug te keren. De terugkomst, de
re-integratie en het zoeken naar huisvesting en werk kosten
tijd.

Als Thuisfrontcommissie willen we Miep daarin bijstaan en
we vragen of u haar wilt blijven steunen tot eind van 2022.
Op die manier heeft Miep de tijd om te ‘landen’ en haar plek
in de Nederlandse samenleving weer in te nemen. Het
vinden van huisvesting en werk horen daar ook bij.
Mocht u mogelijkheden weten voor (tijdelijke) huisvesting,
laat het ons dan weten via de contactgegevens op deze
nieuwsbrief. Wij houden u op de hoogte en als de financiële
steun niet meer nodig is hoort u het ook van ons. Bovenal
willen wij u vragen aan Miep te denken in uw gebeden.

Wilt u dit mooie werk financieel steunen?
Vul dan het machtigingsformulier in op
https://miepvanleeuwen.nl/giften
U kunt ook een eenmalige gift overmaken op
het rekeningnummer:
NL28 RABO 0373720181
t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda
inzake TFC Miep van Leeuwen.

