Harmen is full-time aan het werk en wordt opgeleid als debriefer, daarnaast werkt hij mee met het
coachen van ontwikkelingswerkers. Op die manier zijn we betrokken bij diverse projecten in Afrika.

Tot nu toe heeft Marianne vooral aandacht gegeven aan het verzorgen van een vaste goede basis
thuis. En de kinderen helpen en begeleiden in het Franse schoolleven buiten de deur.

Het is ons verlangen dat Marianne ook de ruimte krijgt om opgeleid te worden als debriefer. De theorie
kan Marianne overdag oefenen, maar de praktijk is tot nu toe nog niet mogelijk geweest.
Daar hebben we hulp bij nodig:
Is er iemand die hier een week wil komen om hier in huis en met de kinderen te helpen zodat wij de
volle week kunnen meedraaien met de debriefing?
Dit houdt in: Aron en Ruth naar school brengen en later weer ophalen. Eten koken, wassen en er zijn
voor de kids wanneer ze thuis zijn.
Er is een week in december: 3-8 december.
En een week in februari: 25 feb-2 maart.
We horen het graag!

Klik hier om ons te mailen!

Hartelijke groeten,
Marianne & Harmen
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