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... van Margaret
Fijn dat jullie allemaal met me mee lezen! Richard (mijn broertje) heeft inmiddels ook een
heel mooie website gemaakt, neem daar vooral een kijkje: www.vertaalwerkmargaret.com.
Deze keer heb ik vooral foto's voor jullie. Enorm bedankt voor jullie betrokkenheid, we
hebben hier echt al stappen kunnen zetten de laatste tijd!
Margaret

Vanmorgen vroeg ben ik vertrokken naar Ballin, waar ik morgen hoop aan te komen. Ballin is
een klein dorpje in het Zuidwesten van Kameroen, vlakbij de Nigeriaanse grens. Het
oorspronkelijke plan was om een workshop van twee weken te houden voor vier
verschillende talen en daarna zou ik nog een maand aan een van die talen, Ugare, verder
werken in Ballin.
Helaas is dit geannuleerd wegens onrust in het gebied. Mijn supervisor en ik mogen gelukkig
wel voor een week naar Ballin reizen om in ieder geval een week aan Ugare te werken. Een
week is natuurlijk erg kort, maar hopelijk kunnen we genoeg data verzamelen om daarna in
Yaounde verder te werken aan de analyse van de taal.
Zou u met mij willen bidden voor een goede reis en een goede en productieve week?

Super veel post in mijn postvak. Iedereen heel erg bedankt voor alle post!

Eerste versie spellingsregels voor de taal
Banoho afgeleverd: het eerste 'Groene
Boekje'! Ze gaan de spelling toepassen
op de taal en zien of het goed werkt. 😊

Op m'n verjaardag werd hier ook erg lief
aan me gedacht

Helaas, nog geen Google Translate voor het Banoho.

Zoals jullie zien: met jullie bijdrage worden ook lokale ondernemers gesteund. Het is hier
gebruikelijk om op de markt stoffen te kopen die je mooi vindt en daar vervolgens kleding
van te laten maken. Altijd kleding op maat dus.
Het grappige is dat je kunt zien dat mensen bij elkaar horen als ze kledingstukken dragen van
hetzelfde stofje. Elke bruiloft heeft zelfs zijn eigen stof, zodat alle gasten in hetzelfde
ontwerp lopen. En binnenkort is het Women's Day, dan dragen alle vrouwen hetzelfde,
speciaal voor dit jaar ontworpen ontwerp!

… van pa en ma Den Besten

Nu Margaret alweer bijna een half jaar in Kameroen werkt, stellen we haar ouders een paar vragen.
Hoe vinden jullie het dat Margaret in Kameroen aan het werk is?
Wij vinden heel mooi dat een kind van ons werkzaam mag zijn in Gods koninkrijk. Al is de grote
afstand van Holland naar Kameroen met bepaalde dingen soms best moeilijk.
Wat willen jullie vanaf hier tegen Margaret zeggen?
Wij zouden zouden graag het volgende gedicht aan haar opdragen:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen met zijn raad, troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Bij gevaar, in bange tijden en over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wij houden heel veel van jou.
Op welke souvenirs hopen jullie als ze terug komt?
Het grootste souvenir is, als alles lukt, haar in onze armen kunnen sluiten. Hopelijk lukt dat in juni als
ze misschien naar Nederland komt voor een aantal weken.

PS Een gift geven kan tegenwoordig heel makkelijk via de website vertaalwerkmargaret.nl.
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