
15 oktober 2012 

Vera CHE, 

Magdalaneum Opleidings Centrum, 

P. O. Box 389, 

Santa onderverdeling, 

Me Zam divisie, 

Kameroen. 

 

Lieve Ouder, 

 

Goedemorgen, ik ben erg blij mijn pen ter hand te nemen om u in een paar woorden te begroeten. 

Ik weet dat u, door Gods genade, sterk bent. 

Wat mij betreft, ook ik maak het goed. 

 

Ik wil u vertellen wat ik zoal doe, zowel op school als in het Magdalaneum Centrum. 

Ik ga naar de school High School Akum, gelegen op zes mijl noordelijk van ons Centrum. 

Ik bof dat ik toegelaten ben om daar te studeren !  

Ik zit nu in klas drie,  en dat betekent dat wij nu dertien vakken krijgen 

Maar, ik ben nu al vastbesloten om straks, in de vijfde klas ook wiskunde, frans, engels, biologie, 

natuurkunde, scheikunde, economie, en voeding te doen ! 

Vorig jaar waren er helaas niet veel leraren op onze school, en de Onderwijsafdeling functioneerde 

daarom niet goed. Dat zijn problemen waarmee wij hier mee worden geconfronteerd op school. 

Maar dit jaar is het probleem opgelost, wij hebben nu veel leraren, en wij krijgen dus veel les! 

 

Eenmaal terug thuis in het Centrum, na schooltijd, help ik mee handwerken, we maken borduurwerk, 

klederdrachten, babykleding, enzovoort. 

Ik had echt in mijn stoutste dromen nooit gedacht dat ik zover zou komen in mijn leven, redenen genoeg 

om u te danken voor uw hulp aan mij ! 

Zoals de bijbel zegt: wie in mijn naam zo’n  kind ontvangt, die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, 

ontvangt  hem die mij gezonden heeft, en ook: Geloof mij: toen u niets deed voor één van deze 

onbelangrijkste mensen, deed u niets voor mij! 

 

Zo bid ik altijd voor u en zal ik blijven bidden voor u. 

 

Moge de goede God u bewaren. 

 

Het gaat u goed, 

Vera. 


