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87.º dia (2009.03.07)
Empacotámos e conseguimos sair
de Barberton às 12:00 em direcção à
fronteira de Ressano Garcia. Não fui
buscar os vistos ao Consulado em
Nelspruit, uma vez que no ano passa‐
do os paguei a peso de ouro. Na fron‐
teira conseguí‐os a troco de uma taxa
razoável e sem grandes demoras adi‐
cionais.
Costumo trocar dinheiro numa
bomba de gasolina antes da fronteira
mas não consegui porque tinha euros.
Na fronteira, como sempre, fui asse‐
diado por uma multidão de “agentes.”
Uns para tratar do seguro, outros
para tratar dos vistos de entrada e
outros ainda para trocar dinheiro,
qualquer moeda... Não sendo geral‐
mente o meu temperamento atreito a
decisões precipitadas, desta vez dei‐
xei‐me levar pela conversa e troquei
os euros que precisava para a viagem
em Moçambique e também alguns
rands, visto que o câmbio que ofere‐
ciam era muito bom. Pois é... muito
bom... só que quando chegou a hora
de conferir as quantias, não sei como,
tinham‐me dado 4.400 meticais (120
euros) e 2.000 rand (150 euros) a
menos! Um donativo forçado de 270
euros... Conclusão, nunca mais!! E
quando lá passar outra vez, vou lhes
dizer que se não me derem o que
falta, vou à polícia. Depois direi o que
aconteceu...
Continuámos em direcção a Sabie,
o primeiro destino em Moçambique.
Aqui temos uma Reserva de caça com
população ao redor que necessita
apoio material e acompanhamento a
todos os níveis. Visitámos o Posto de
Saúde de Baptine (financiado pelo
Brian Ring) e a escola. No primeiro
entregámos algum equipamento den‐
tal (doado por uma amiga cujo faleci‐
do esposo era dentista) e medicamen‐
tos, com a promessa de fazermos to‐
dos os possíveis de conseguir uma
lista de necessidades para o próximo
ano, incluindo um veículo para trans‐
portar pacientes até ao hospital, que
dista uns 40 km. Atenção que 40km
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87th day (2009.03.07)
Packed and were able to leave
Barberton at 12:00 direction Ressano
Garcia border. Didn’t go get the visas
at the Nelspruit Consulate, since last
year I had to pay an arm and a leg.
Got them at the border in exchange
for a reasonable fee and with little
additional delays.
Usually I do my money changing at
a petrol station before the border but
this time wasn’t able because I was
carrying euros. At the border, as al‐
ways, a multitude of “agents” sur‐
rounded me. Some to help me take
care of the car insurance, others to
help me take care of the visas and yet
others to change money, any cur‐
rency... My personality not being keen
to spur of the moment decisions, this
time I let myself be carried away and
changed the euros I needed for the
trip within Mozambique and also
some rand, for the rate offered was
very good... Right... very good... but
when time came to check the
amounts, I don’t know how, I was
4.400 meticais (120 euros) and 2.000
rand (150 euros) short! A forced do‐
nation of 270 euros... Bottom line,
never again!! And when I pass by
there again, I will tell them that if they
don’t give me the money, I will go to
the police. I will tell you what hap‐
pened...
We went on direction Sabie, the
first destination in Mozambique. Here
we have a Game Reserve with settle‐
ments around it who need material
help and training at all levels. We vis‐
ited the Baptine clinic (sponsored by
Brian Ring) and the school. We deli‐
vered some dental medical equip‐
ment (donated by a friend whose late
husband was a dentist) and medicine
at the clinic, with the promise of do‐
ing all we can to get for next year, a
list of needs, including a vehicle to
transport the sick to the nearest hos‐
pital, which is 40km away. To note
that 40km on these “trails” are not
travelled in 20 minutes... I was told
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nestas “picadas” não se fazem em
20 minutos... disseram‐me que há
pouco tempo, uma mulher deu à luz
debaixo de uma árvore. Graças a
Deus o tempo estava bom...
Visitámos a escola onde pudé‐
mos falar um pouco sobre a contro‐
versa Criação Vs Evolução, deixar
com os alunos e professores uma
revista informativa sobre o tema e
algum equipamento lúdico. É nossa
intenção seguir de perto o desenvol‐
vimento desta área, em cooperação
com o Brian, cujos planos de desen‐
volvimento são assaz ambiciosos.
Assim é que é Brian!
Se Deus quiser, e conseguirmos
patrocínios, no próximo ano, em vez
de ficarmos instalados na reserva de
caça, gostaríamos de “montar o
acampamento” ao lado do Posto de
Saúde e da escola, para assim mel‐
hor podermos acompanhar este pro‐
cesso. O desejo é, para além dos
medicamentos, conseguir a instala‐
ção de um furo artesiano e monta‐
gem do equipamento necessário pa‐
ra trazer água ao Posto. O Brian tem
a máquina para fazer o furo e ape‐
nas é necessário o combustível. De‐
pois será preciso a bomba, o painel
solar, tubagem, a estrutura para
montar o tanque e o tanque. Isto
anda à volta de uns 10.000 euros.
A escola também está a precisar
alguma atenção, paredes limpas e
pintadas, as carteiras consertadas,
etc. ... Se houver tempo e recursos,
também gostaríamos de ensinar o
Português às crianças. Muitas delas
quase não o falam. E aprendermos
nós o Xangane... e porque não ?!...
Gostaríamos também de sensi‐
bilizar e juntar uma equipa de médi‐
cos(as) e enfermeiros(as), e profis‐
sionais da construcção, que quises‐
sem vir connosco, em regime de vo‐
luntariado e dedicar algum do seu
tempo a prestar cuidados de saúde,
treinar a enfermeira do Posto de
Saúde de Baptine, assim como aju‐
dar no projecto do furo artesiano,
melhoramento da escola, etc. Este é,
aliás, um desejo de já há algum tem‐
po. Fica aqui o repto, para os que le‐
rem esta, sejam os próprios ou ami‐
gos de quem possa voluntariar‐se.

that not too long ago, a woman
gave birth under a tree. Thank to
God the weather was nice...
We visited the school where we
had the opportunity to talk a little
on the Creation Vs Evolution con‐
troversy, leave an informative ma‐
gazine on the theme with the stu‐
dents and the teachers and some
equipment for the children to play
during recess. Our intention is to
follow closely the development of
this area, in cooperation with Brian,
whose plans for development are
quite ambitious. Way to go Brian!
God willing, and the sponsor‐
ships come in, next year, instead of
staying at the game reserve, we
would like to “set‐up camp” close
by the clinic and the school, so we
can better follow‐up this process.
Our wish is, besides the medicines,
to install an artesian borehole and
necessary accessory equipment to
bring water to the clinic. Brian has
the machine to drill the borehole
only needing the petrol. Then it is
necessary to get the pump, the
solar panel, the pipes, the structure
to hold the tank and the tank. All
this will cost approximately 10.000
euros.
The school is also in need of
some attention, clean up and paint
the walls, the school desks re‐
paired, and so on... Time and re‐
sources permitting, we would also
like to teach Portuguese to the chil‐
dren. Many hardly speak it. And
learn ourselves to speak Xangane...
why not?!...
We would also like to create
and interest and gather a team of
doctors and (male and female)
nurses, and professional builders,
who would wish to accompany us,
as volunteers, in order to dedicate
some of their time to give health
care, to train the nurse at the
Baptine clinic, as well as to help
with the artesian borehole project,
revamping of the school, and so on.
This is, by the way, an all time de‐
sire. The challenge is laid out, for
those who read this, be they the
ones or friends of those who can
volunteer.
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De volta ao acampamento, no
“Sabie Game Park,” aproveitámos
alguns dias de recesso para inventa‐
riar este primeiro contacto e come‐
çar a delinear os planos de acção
futuros, descritos em geral na pági‐
na anterior. Na escola, para além da
ajuda em termos materiais, cerca de
setenta almas aceitaram a Jesus co‐
mo seu Salvador pessoal. A campan‐
ha para o ano 2010 já tem nome; vai
chamar‐se “Operação Baptine!”
Ah, entretanto temos ainda o in‐
cidente dos euros, na fronteira... Em
conversa com o Dário (Sub‐gerente
de operações do Parque), soube que
iríam à fronteira no dia seguinte. Fui
com eles e falei com alguns dos cam‐
bistas. Disse‐lhes que esperava rea‐
ver o dinheiro e que passaria outra
vez dali a uma semana ou semana e
meia. Fiz sempre cara séria, mas por
dentro a luta era renhida, para en‐
contrar esperança suficiente que al‐
go positivo iria acontecer.
No acampamento todos eram de
opinião que o melhor seria eu es‐
quecer essa quantia e aprender a
dispendiosa lição de nunca trocar
dinheiro dessa maneira... mas, no
fundo algo me dizia que este era
também um acontecimento que fa‐
zia parte dos planos de Deus. Afinal,
até tinha distribuído livros da “Con‐
tacto” para eles... e a Palavra nunca
volta vazia! (Isaías 55:11)
Os dois dias que se seguiram,
antes de viajar para Maputo, foram
(como já disse) dedicados ao
inventário e planificação do futuro.
Igualmente aproveitámos, eu e o
Tiago (companheiro de viagem e
camera man), para disfrutar um
pouco a natureza e a fauna selva‐
gem destas paragens. Desde
elefantes a pastar junto à casa,
até aves raras e macacos, vi‐
mos alguns e outros ouvimos
falar, enquanto sentados à fo‐
gueira, à espera do jantar...

O futuro
de uma
nação!

Back to the camp, at “Sabie Ga‐
me Park,” we took the opportunity
of some recess days to start lining
up the future plans of action, de‐
scribed in general on the previous
page. At the school, besides the
material help, around seventy souls
accepted Jesus as their personal
Saviour. The campaign for the year
2010 already has a name; it will be
called “Operation Baptine!”
Ah, in the meantime we still
have the euros incident at the bor‐
der... Talking to Dário (Sub‐opera‐
tions manager at the Park), I heard
they were going on a trip to the
border the following day. I went
with them and talked to some of
the money changers. Told them I
was expecting to get the money
back and that I would pass again
there in a week or week and half’s
time. My countenance was always
serious, but inside the battle ragged
fearsome, in order to find enough
hope that something positive
would happen.
At the camp all had the opinion
the best would be for me to forget
that amount and learn the expen‐
sive lesson of never to change
money that way... but, deep down
something told me this was also an
event that was part of God’s plans.
After all I had given them the
“Activated” books... and the Word
never returns void! (Isaiah 55:11)
The two following days, before
travelling to Maputo, were (as I said
before) devoted to the inventory
and planning the future. Also took
the opportunity, me and Tiago (tra‐
vel companion and camera man), to
enjoy a little these parts’ wild na‐
ture and wildlife. From elep‐
hants grazing by the house, to
rare birds and monkeys, some
we saw and others we heard
about, while sitting by the fire,
waiting for dinner...

The future
of a
nation!
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