
Wat hier vooral opvalt, is de gastvrijheid
van de mensen. Men is meestal vriende-
lijk en groet elkaar op straat. Vanmor-
gen liep ik rond kwart over zeven naar
mijn werk in het El Germaniyya Zieken-
huis, een kwartiertje lopen van onze flat.
Dit doe ik dagelijks en hierbij kom ik vaak
dezelfde mensen tegen. Dit herkent u
vast als u in Nederland ook op vaste tij-
den naar en van het werk reist. Omdat
ik dit ook hier doe, kom ik elke dag een 
mevrouw tegen met een grote zonnebril
op. We groeten elkaar met goede mor-
gen en gaan vervolgens onze weg.
Maar vanochtend sprak ze me aan. “Wie
bent u en woont u hier in Aswan?” vroeg
ze mij. Ik werd er heel blij van, het is een
spontaniteit die wij misschien wel zijn
kwijt geraakt, of die ik in ieder geval heel
erg op prijs stel.
Aangekomen in het ziekenhuis, beginnen
we de dag altijd met een dagopening in
de kapel.
Vandaag was het de laatste donderdag
van de maand en stond dankzegging
centraal. Iedereen kon dankpunten
doorgeven, waarvoor we God dankten.
Daarna werden er gebedspunten ge-
vraagd. Velen gaven gehoor aan het
noemen van persoonlijke noden of die

van anderen en dat brachten we bij God.
Ook worden maandelijks de verjaar-
dagen genoemd van het personeel en
krijg je daarbij een klein cadeautje. Na de
dagopening stond het keukenpersoneel
klaar met een stukje baklava en een
glaasje sinas of cola.  Alles bij elkaar liet
het mij iets zien van, hoe hartelijk en
gastvrij deze cultuur is. Ook gaf dit mij
een warm hart.
Er is ook een andere kant aan de Arabi-
sche cultuur. Er is bijvoorbeeld altijd
veel lawaai op straat door getoeter van
auto’s en tuk-tuks. Mensen die vragen of
je een taxi of een rondrit met een koetsje
wil. Dit aanspreken went niet. Ook niet
na 6 maanden. En eigenlijk kun je het
hen niet kwalijk nemen. Men ziet niet dat
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Graag vertellen we in deze 2e nieuwsbrief iets meer over ons leven en werken hier in
Aswan. Vooral hoe wij het leven hier ervaren.

Aswan is een heerlijke plaats om te verblijven zodra de temperatuur vanaf half okto-
ber daalt onder de 40 graden. Momenteel is het overdag een aangename tempera-
tuur van ongeveer 25 graden maar ‘s nachts en in de huizen koelt het snel af naar 15
graden.
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wij geen toeristen zijn. Maar het is soms
wel eens wat vermoeiend. Gisteren liep
ik door de soukh, de oude markt. Daar
wil men graag verkopen. En hun ver-
kooptechnieken zijn gewiekst. Voor je
het weet heb je een sjaal, houten kameel
of iets anders in je handen gedrukt ge-
kregen. De meeste buitenlanders komen
n.l. even op bezoek, wandelen over de
Soukh of langs de Nijl aan de Corniche
en vinden het leuk om met een koetsje

door de stad te rijden. Of varen met een
felouka op de Nijl. Men wil graag geld
verdienen aan de toerist en geef ze eens
ongelijk. Dit is hun grootste bron van 
inkomsten. Egypte heeft veel te lijden
gehad van de corona crisis. Toen wij in
september 2021 ter oriëntatie het land
bezochten kwam het toerisme net weer
mondjesmaat op gang, na meer dan 
anderhalf jaar vrijwel stil te hebben gele-
gen. 
Vanwege de aangename temperatuur
gedurende de wintermaanden is het nu
op toeristisch gebied hoogconjunctuur.
Per dag liggen er tussen de 5 en 15 Nijl-
cruiseschepen langs de Corniche. Bij de
bevolking komt er dus wat meer geld
binnen. Jammer genoeg is de inflatie de
laatste maanden behoorlijk gestegen. 
In oktober was de koers van de Egypti-
sche Pond nog 5 Eurocent. In november
was dit al gedaald naar 4 Eurocent. 
Een waardevermindering van 20%!
Vooral levensmiddelen zijn flink duurder
geworden.

Verantwoordelijkheid
Sijda en ik luisteren
’s morgens graag naar de
Eerst Dit podcast. Een
paar maanden geleden
was er een aflevering die
mij bijzonder aansprak.
Het handelde over Lucas
12 vers 35-48 met als on-
derwerp rentmeester-
schap. 
Als je tegenwoordig dit
woord gebruikt weten
nog maar weinig mensen
wat het inhoudt. Zelf ben
ik opgegroeid in een on-
dernemersgezin waar
rentmeesterschap hoog
in het vaandel stond. Ver-
antwoordelijk zijn voor
diegene die aan je is toe-
vertrouwd. Verantwoor-

delijk zijn voor je omge-
ving. Gebruik maken van
je gaven en talenten. Die
gaven en talenten kan ik
volop inzetten op het 
Daycare center voor kin-
deren met een verstande-
lijke en/of lichamelijk
beperking. De eerste tijd
heb ik vooral benut om

te observeren welke mo-
gelijkheden er waren om
activiteiten te ontwikke-
len. Inmiddels heb ik al di-
verse spelvormen mogen
ontwikkelen. De creativi-
teit als grafische vormge-
ver en de ervaring uit de
maatschappelijke zorg
komt hier goed van pas.
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Zoals eerder verteld zijn
we in juli dit jaar gestart
met 10 nieuwe studenten
verpleegkunde . Die groep
is inmiddels wel wat klei-
ner geworden. We namen
afscheid van 4 
studenten. De training
loopt goed. Half november
hebben we de 4e termijn
afgesloten. Binnen deze
termijn concentreerde
het lesgeven zich op far-
macologie. De studenten
leerden verschillenden
medicijnensoorten, cate-
gorieën van medicijnen,
hun werking en bijwerkin-
gen, indicaties en contra-
indicaties maar ook de
verschillende manieren
van toediening. 
Ook het injecteren was
hierin een topic. Dit werd

uitgebreid bespro-
ken en geoefend. 
Elke termijn wordt
gestart met een toets
over het geleerde
van de vorige ter-
mijn. De studenten
zijn daarvoor heel zenuw-
achtig. De toets is opge-
bouwd uit een theorie- en
een praktijkgedeelte. Als
men meer dan 50% van de
vragen goed heeft ge-
scoord en de praktijk-
toets is voldoende dan
kun je door naar de vol-
gende termijn. Zelf vind ik
het haast net zo spannend
als de studenten.
De voorbereidingen voor
termijn 5 zijn al in volle
gang. Ik, Sijda, heb een en-
thousiast team om mij
heen dat zelf ook les geeft.

We bespreken het 
programma en verdelen
het lesmateriaal. Er is al-
tijd een vertaler aanwezig
tijdens het lesgeven. Voor
de studenten proberen
we zoveel mogelijk les-
materiaal in het Arabisch
te vertalen. Half februari
zal de eindtoets plaatsvin-
den. Ik kijk er naar uit om
alles goed te evalueren en
het curriculum te gaan
schrijven, zodat we de vol-
gende training het meeste
cursusmateriaal klaar
hebben.

Vervolg op de training aan 
de verpleegkundigen

Eind november werden we door onze
organisatie uitgenodigd voor een
werkbezoek aan Cairo. Voor ons was
dit een goede gelegenheid om de

mensen en het werk in de Nijldelta
beter te leren kennen. 
We ontmoetten daar ook de groep
mensen die de GZB-Experience reis
naar Egypte hebben gemaakt. 
We hadden fijne ontmoetingen met
nieuwe gemeenten die in en rond
Cairo zijn ontstaan. Het was een
mooie ervaring om op zondag 2 x
een kerkdienst bij te wonen waarin
de Geest van God voelbaar is in het
spreken en in het samen zingen van 
de liederen. Een van de kerken kon
na 4 jaar deelname aan het GZB-
programma nu verder als zelfstan-
dige gemeente.

Gemeenteopbouw in het Nijldal en langs de Nijl
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Dank- en gebedspunten
Dankpunten:
1.  We voelen ons gezegend in Aswan
2.  Het goede vervolg van de training aan 
     de verpleegkundigen
3.  De nieuwe activiteiten op het Day 
     Care Center
4.  Contacten met mensen van 
     meerdere kerken in het Nijldal

Gebedspunten:
1.  Dat we mensen blijven inspireren, 
     het goede te zoeken voor de naaste
2.  Kracht om te gaan met de verpleeg-
     kundige training 
3.  Visieontwikkeling voor het 
     stabiliseren van jaarlijkse trainingen
4.  Groeiende contacten met de 
     plaatselijke kerkelijke gemeenten

Namens de Tfc
U krijgt deze nieuwsbrief, en dat bete-
kent dat u Rob en Sijda waarschijnlijk al
steunt. Daar zijn wij u dankbaar voor.
Bidt u weer met hen mee, en voor hen? 
U kunt naast het lezen van deze nieuws-
brief Rob en Sijda ook volgen op hun
eigen website: robensijda.com. Zij zetten
hier zelf regelmatig een artikel op.

Heeft u nog vragen, laat het ons dan
weten! Namens de TfC, Rachel Terwel
(rachelterwel@xs4all.nl).

Colofon
Rob en Sijda Wesselink zijn in mei 2022
uitgezonden naar Egypte. De GZB werkt
graag mee aan de verspreiding van
deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor
uw meeleven en gebed! U kunt uw 
betrokkenheid ook tot uitdrukking
brengen door een gift over te maken op
IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB
o.v.v. Rob en Sijda Wesselink. 
Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen 
en overige informatie 
GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
T 0343-512444
E info@gzb.nl
W www.gzb.nl

Vervolg van pag. 3

Uit de evaluatie bleek dat zowel van
Egyptische als Nederlandse kant met
dankbaarheid wordt teruggekeken
op dit gezamenlijke  kerkopbouw
werk. Het heeft ons meer inzicht 
gegeven in hoe kerken elkaar tot een
hand en een voet kunnen zijn. De
verschillende noden werden bij 
elkaar gebracht en samen voor

Gods aangezicht gelegd.
Het maakte ons klein en enorm dank-
baar, medearbeiders te mogen zijn in
Gods wereldwijde koninkrijk.  “Want
Gods medearbeiders zijn wij. Gods
akker en Gods bouwwerk bent U.” 
1 Korinthe 3:9

Wij wensen u een Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.


