
Vergunningen en ‘bekendheid’ 
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat 
de laatste vergunning voor de kaas-
makerij eraan kwam en inderdaad was 
half december alles rond en begon de 
enerverende tijd van presentaties in bio 
en gourmet-winkels in lissabon. Ook 
worden we veel gevraagd om te parti-
ciperen in allerlei evenementen van de 
gemeente Montemor-o-Novo, die er trots 
op is dat zij een kaasmakerij in de regio 
hebben. Portugal heeft een echte ‘eet-
cultuur’ en iedereen die een goed pro-
duct maakt, wordt op handen gedragen! 
Ondanks dat we dat in theorie wisten, 
verrast de praktijk ons: het geeft ons 
extra mogelijkheden om een goed getui-
genis te geven en te zijn. Wel hebben we 
wijsheid nodig om goede keuzes te 
maken in deze veelheid van activiteiten. 
 
Ecologie en ‘spiritualiteit’ 
We geven regelmatig onderdak aan 
groepen vrijwilligers of cursisten van bio-
(dynamische) projecten hier in de buurt. 
Door de gesprekken met hen wordt weer 
eens bevestigd dat jonge mensen het 
graag zoeken in de ‘esoterische’ sfeer 

(new age) en dat zij het christendom als 
achterhaald en niet relevant beschou-
wen. Doordat we binnenkomen via de 
duurzaamheid en de zorg voor de 
Schepping krijgen we zo hier en daar 
heel interessante en goede gesprekken. 
Op de bijeenkomsten van de CrieMon-
tado (bewaren van de specifieke oude 
landschappen met nieuwe creatieve 
ideeën) vroeg Alfredo aan Jan om een 
lezing te houden over de ’spiritualiteit’ 
van de ecologie. Jan gebruikt voor deze 
uitdaging het baanbrekende boek van 
David Bookless ‘Planetwise’  
(dir. A Rocha-Engeland) en Het Boek 
aller tijden! 
 
Multifunctionaliteit en ‘gezondheid’ 
In het multifunctionele project ANEMA is 
de A van Agriculture nogal breed van 
opzet geworden, met de kaasmakerij, 
verkoop, evenementen, etc. De N van 
Nature vraagt ook extra tijd om de routes 
te onderhouden voor de ecologische 
wandelingen. De E van Experience (en 
Education) is behalve op groepen uit de 
kerken ook op daggroepen uit de 
omgeving gericht. De M van Meditation 
(Reflexie) zien we terug in de nadruk op 
een verantwoorde leefstijl (dat verwerken 
we in de E). De laatste is de A van 
Aconselhamento (Counseling), dat veel 
energie en aandacht vraagt.  
Nu de crisistijd voorbij is (dat heeft vijf 
jaar geduurd) en we financieel weer 
adem kunnen halen, willen we nogmaals 
diegenen bedanken die ons financieel én 
diegenen die ons met hand-en-span-
diensten (o.a. stagiairs van de Witten-
berg) door deze tijd heen geholpen 
hebben.  Dat de arbeidslast groter ge-
worden is dan de draagkracht, zal 
niemand verbazen en de maag- en 
darmklachten van Elisabeth en de 
hartritmestoornissen van Jan gaven dat 
ook wel aan. We bidden ervoor en zien 
uit naar structurele hulp en verandering. 
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'Maar Jezus zei: “Mijn voedsel 
is: de wil doen van hem die mij 

gezonden heeft en zijn werk 
voltooien” 

  

Johannes 4:34 

Voor onze vrienden en familie in Christus Jezus, 

Word vrienden van ‘Quinta 

Anema’ op Facebook en 

bekijk prachtige foto’s van 

onze multifunctionele 

presentatie en proeven van onze kaas  

http://www.facebook.com/quinta.anema
http://www.facebook.com/quinta.anema


“jongeren zoeken het in de esoterische sfeer (new age) 
en zien het christendom vaak als achterhaald en niet 

relevant. Doordat wij binnenkomen via duurzaamheid 
en de zorg voor de Schepping krijgen we wel eens 

interessante en goede gesprekken” 

Dankbaarheid en 
‘bejaardentehuis’ 
In februari hebben we ons 
veertigjarig huwelijksfeest gehou-
den in kleine kring, maar met 
GROTE dankbaarheid aan Gods 
trouw en geduld door al die jaren 
heen. Wigle-Jan heeft  van al die 
jaren een leuke fotoserie gemaakt. 
Deze kun je via de volgende link 
zien: www.vimeo.com/89839395 
 

Afgelopen maart is Carlos over-
leden aan longkanker. Hij heeft 
hier anderhalf jaar een resocial-
isatietraject gelopen op de boer-
derij. In zijn beste tijd heeft hij zelfs 
nog probleemjongeren werkbege-
leiding gegeven. We zijn dankbaar 
dat hij de laatste levensmaanden 
zijn opstandigheid heeft ingeleverd 
en vrede vond met zijn situatie en 
met God.  
Filipa uit Lavre is door haar 
handicap en slechte gezondheid in 
het bejaardentehuis in Foros (een 
dorp tussen Lavre en Montemor) 
opgenomen. Toen Elisabeth haar 
daar de eerste keer bezocht, 
vroeg ze om te zingen. Daar is nu 
een regelmatig zanguurtje uit 
geboren: “Eerst keken ze me 
argwanend aan, maar toen ik een 
lied zong dat de pastoor van de 
RK-kerk ook kent, brak het ijs en 

nu vragen ze me telkens wanneer 
ik weer terugkom!' Zo zijn er zo 
veel behoeftige mensen, hier in de 
omgeving, maar ook in heel 
Portugal, die snakken naar liefde 
en aandacht.  

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 

Fam Anema is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op: 

NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  

“Fonds Anema” | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
  Portugal 

volharding 

zelfs 80-jarigen wandelen mee  
op onze ecologische route 

kinderactiviteiten op de dag van het kind  

Bidden jullie mee: 

 dat we een goede getuige kunnen zijn op zoveel plaatsen waar we anders 
niet gekomen waren; met dank aan de kaas; 

 dat we een goed getuigenis mogen geven aan jonge mensen die 
aangetrokken worden door newage-ideeën en voor wie het Evangelie van 
Jezus Christus passé is; 

 dat we creatieve ideeën verder kunnen uitwerken voor de daggroepen (vooral 
de schoolgroepen hier in de buurt) om hen beter te kunnen wijzen op de 
Schepper; 

 voor onze gezondheid, dat we in de grote veelzijdigheid van dit werk wijsheid 
en oriëntatie krijgen (we denken aan structurele hulp);  

 voor de eenzame en verdrietige Filipa's en anderen, dat we troost en liefde 
door mogen geven en vooral de blijdschap van de verlossing! 

start van de ecologische route  
met meer dan 50 kinderen. 

Dank voor jullie gebed en meele-
ven en Zijn zegen toegebeden  
 

Jan&Elisabeth 

Anema 

onze blaarkoppen stonden voorop de folder 
van een bekende wandeldag, dit jaar 

bezochten ze ook onze boerderij 

waar men genoot van de zelfgemaakte yoghurt  

http://www.vimeo.com/89839395
http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Jan+_+Elisabeth+Anema
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

