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PROJECT VA N D I T K W A R T A A L

WATER VOOR AFRIKA
Vol verbazing keek ik (Frida) naar de kraan
toen ik hem opendraaide. Geen druppel
water kwam er uit. Het toilet spoelde ook
niet en de douche bleek een illusie.
Tijdens ons bezoek in Zuid-Afrika
hebben we een week lang een gevecht
om water gehad. ’s Nachts wordt het
water sowieso afgesloten. Overdag
is vanwege de warme droge zomer de
druk op de leidingen vaak laag en komt
er mondjesmaat een beetje water.
Een beetje, voor ons warmgemaakt,
water uit de regenton gemengd met
flessenwater, maakte dat wassen toch
nog enigszins mogelijk was. Best moeilijk
is het om te weten dat een en ander op
te lossen is met goede voorzieningen,

maar dat geldgebrek de oorzaak is voor
het niet aanwezig zijn van deze eerste
levensbehoefte.
Kindertehuis
Bij het kindertehuis Rise & Shine is de
nood het hoogst. Zoveel kinderen en dan
tobben met water. Dat is echt heel erg.
Landbouwproject Bloempoort
Ook ons landbouwproject in Bloempoort,
heel belangrijk voor de voedsel
voorziening voor de gemeenten, staat er
zonder water wat treurig bij. Hier is een
waterbekken gebouwd om regenwater
op te vangen en water uit de rivier op te
pompen, maar zonder goede bodem zakt
al het water weg in het zand.

DANK VOOR UW BETROKKENHEID
Dat de betrokkenheid bij onze donateurs
en geïnteresseerden groot is, blijkt
uit verschillende giften die we in het
afgelopen kwartaal hebben mogen
ontvangen.
Eén daarvan was een prachtige gift van
een donateur voor het vorige 'Project van
het Kwartaal': het kerkje in Bochum (ZuidAfrika) uit onze laatste nieuwsbrief. Een
droom is waar geworden: de bouwplannen
kunnen, mede dank zij deze gift,
gerealiseerd worden.
€2750 nodig
We vragen uw gebed en financiële
ondersteuning voor een pomp voor ons
kindertehuis, kosten €750. De begroting
voor de watervoorziening van Bloempoort is
€2000. Uw hulp is dringend nodig en meer
dan welkom.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Opdracht in Afrika en verschijnt
vier keer per jaar.
Redactie:
Vormgeving:

Frida Barmentlo
Henk Schaap

Baie dankie vir die strop!
Onze dank gaat uit naar iedereen die
gereageerd heeft op de oproep op
onze Facebook pagina om je stropdas
een tweede leven te geven in Afrika.
Gewapend met wel 100 stropdassen zijn
we richting Afrika gegaan. Zowel in ZuidAfrika als Malawi was men heel blij met
een Nederlandse das als cadeau.

Secretariaat
Esther van Tongeren
Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX HUIZEN
Tel: 035-8795611
info@opdrachtinafrika.nl
www.opdrachtinafrika.nl
NL34 INGB 0003 7233 35
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‘Nkosi Sikelele
Africa'

(Zulu voor: God zegent Afrika)

Met dit volkslied start de
jaarlijkse conferentie van de
International Evangelical Christian
Church (IECC) in Dennilton
(Zuid-Afrika), de gemeente van
voorzitter David Mahlangu. Twee
dagen lang worden er allerlei
verschillende diensten gehouden
zoals een gebedsdienst, een
aanbiddingsdienst, diensten voor
fondswerving en voor aanneming
van nieuwe lidmaten.

Deze nieuwsbrief doet voornamelijk
verslag van de bestuursreis van voorzitter
Frida Barmentlo en haar man Gerard naar
Zuid-Afrika. De Kersteditie zal uitgebreid
verslag doen van onze projecten in Malawi.

BESTUURSVERGADERINGEN
gelachen om de cultuurverschillen zoals
bijvoorbeeld het veel later beginnen van
een vergadering dan is afgesproken.
Na afloop werden, als cadeau, de
stropdassen uitgedeeld die trots meteen
omgeknoopt worden.

•

Z U I D - A F R I K A E D I T I E

Droog waterbekken bij het
landbouwproject in Bloempoort
Inzet: Voorbeeld van een
watervoorziening

Zowel in Malawi als in Zuid-Afrika hebben
we een bestuursvergadering gehouden
met de besturen aldaar. Zo konden we
projecten evalueren en de financiële
situatie van dit moment bespreken. Er is
ruimte om alle wensen, noden en plannen
voor de komende tijd te benoemen en
goede afspraken te maken.
Dit soort vergaderingen is ook heel
belangrijk voor het verbeteren van de
communicatie tussen Nederland en
Zuidelijk Afrika en er wordt een beetje

# 1 5 3

Lees verder op pagina 2.

Toespraken, ook van
Opdracht in Afrika voorzitter
Frida Barmentlo
Naast tijd voor verdieping ook tijd voor ontmoeting en samen eten

OPENING KINDERTEHUIS

NIEUWE KERK MAMPGOKGO

EN VERDER:

P2/3 • Op 3 oktober 2013 werd dan
eindelijk de officiële opening verricht van
Kindertehuis Rise and Shine

P4 • Na 7 jaar bouwen was de kerk klaar
en de boom waaronder eerst de diensten
plaatsvonden... stierf spontaan af.

P2 • Gebedspunten • Bijbels • Cadeau voor u!
P3 • Adopteer een crèchekindje voor ¤4/mnd
P4 • Water voor Afrika • Bestuursvergaderingen

Bestuur IECC (Zuid-Afrika)

Bestuur EBC (Malawi)

Financieel steunen?
Bank (ING) 37 23 335 t.n.v. Stichting
Opdracht in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn
aftrekbaar van de belasting
KvK inschrijfnummer 41192021

Opdracht in Afrika
ondersteunt zendingswerk,
een kindertehuis, een
ziekenhuis en verschillende
ontwikkelingsprojecten in
Zuidelijk Afrika.

Blijf op de hoogte via Facebook
en www.opdrachtinafrika.nl !

OOK IN NEDERLAND WEER VOLOP ACTIVITEIT!
Niet alleen in Afrika, maar ook in Nederland
was de stichting actief: met promotie,
voorlichting en fondsenwerving. Zo waren
we onder andere met een stand aanwezig
op de Huizerdag, om aandacht te vragen
voor het Bakkerijproject in Malawi. Mw. A.
van Schaick raadde met haar schatting
van 2040 als beste het aantal maiskorrels
in de vaas: 2056. Hiermee won zij een
bakkerij-smulpakket.
Verder waren we vertegenwoordigd op de
informatiedag 'Welkom op mijn Uitvaart' in
Almere, waar we aandacht vroegen voor de

Stichting Opdracht in Afrika • Bank (ING) 37 23 335 • info@opdrachtinafrika.nl • www.opdracht in afrika.nl

realisatie van een mortuarium en aanschaf
van een ambulance voor het Chingazi
hospitaal in Malawi. Ook hebben we een
voorlichtingsavond gehouden bij een
vrouwenvereniging in Nunspeet.
Met deze en andere acties hebben we
Opdracht in Afrika (opnieuw) in de spotlight
kunnen zetten.
Wilt u ons ook uitnodigen voor een
voorlichtingsbijeenkomst?
Neem dan gerust contact met ons op (zie
achterzijde).

PAGINA 1

IECC CONFERENTIE
Het thema van de
conferentie is: “Als de openbaring
ontbreekt, verwilderen de mensen”
(Spreuken 29 vs. 18a). Allerlei delegaties
zoals de zondagsschool en mannen- en
vrouwenverenigingen vertellen hun visie
en beleid voor het komende jaar. Tijdens
de feestelijke diensten wordt er veel
gezongen en gedanst en is er gelegenheid
voor het stellen van vragen over het beleid
aan het bestuur. Het verbeteren van de
communicatie tussen de generaties was
een belangrijk item.

(Vervolg van pagina 1)

Tussendoor wordt er gezellig
bijgepraat tijdens de gezamenlijke
maaltijden. Er wordt zelfs iemand in het
openbaar ten huwelijk gevraagd waarbij
de wederzijdse ouders in gesprek gaan
over de bruidsschat.
Prachtig uitgedoste mensen in
traditionele kledij, komend uit diverse
gemeenten van de IECC, verhogen de
sfeer. Wat opvalt is dat er veel jeugd
aanwezig. Zij houden zich onder andere
bezig met de organisatie, om zo de
conferentie tot een succes te maken.

Gebedspunten
o Dank voor de ingebruikneming van
het kindertehuis Rise & Shine
o Bid voor water in Afrika
o Bid voor het werk van onze
stichting in Zuidelijk Afrika
Bijbels
Ter bemoediging van de gemeenten
in Zuid-Afrika en Malawi hebben we
als bestuur tijdens onze reis Bijbels
gekocht en uitgedeeld in de ZuluSutu-, Xosa- en Venda- en Chichewa
taal. De mensen waren erg dankbaar
en blij omdat ze zich meestal geen
eigen Bijbel in hun voertaal kunnen
veroorloven.

IN DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS...
We brachten een bezoek aan een prachtig net geopend
kerkje in Mampgokgo. Pastor Alfred Tjatji en zijn vrouw
leidden ons rond. Steen voor steen is dit kerkje door
gemeenteleden zelf opgebouwd. Het heeft zeven jaar
geduurd voordat het klaar was. Ze zijn erg bemoedigd door
een gemeentelid dat enkele ramen en wat zakken cement
doneerde.

Na
zeven jaar
bouwen was de
kerk klaar.
En de boom waaronder de diensten
voorheen werden
gehouden stierf
spontaan af.

Tijdens de zeven jaar van bouwen, werden de diensten op
zondag gehouden onder de schaduw van een grote boom
op het kerkterrein. Tot hun verwondering ging de boom
spontaan dood, kort na de opening van de kerk. Hij was niet
meer nodig. De kerk gaf nu voldoende schaduw.

kindertehuis Rise & Shine OFFICIEEL GEOPEND
Een groot feest was het bij de officiële
opening van ons kindertehuis in
Carletonville/Khutsong op 3 oktober.
Wij (Gerard en Frida Barmentlo) kwamen
één dag van te voren aan en hebben
keihard meegewerkt aan de laatste
werkzaamheden, zoals schilderen,
gordijnen ophangen, bedden en
matrassen kopen en verder inrichten
van het huis. Samen met Kathlego (één
van de weeskinderen, die al jaren bij
mama Lucya woont) maakte ik (Frida)
de bedden op. Haar blije gezichtje is om
nooit meer te vergeten. Eindelijk kreeg
ze een eigen kamer, weliswaar met z’n
zessen. Tot nu toe sliepen de kinderen
bij elkaar in één ruimte waarin de

matrassen overdag tegen de muur gezet
werden omdat de kamer dan gebruikt
wordt als crèche.
Om elf uur zaten wij als rechtgeaarde
Nederlanders precies op tijd, feestelijk
gekleed helemaal klaar voor de start.
Iedereen om ons heen bleef heel rustig
doorgaan met koken en met allerlei

Haar blije gezichtje is om
nooit meer te vergeten...
andere voorbereidingen. Pas na een
uur kwamen de eerste gasten dan toch
binnen druppelen. Wij dachten echt dat
er niemand kwam. Uiteindelijk begon het
feest, twee Afrikaanse uren later. Alle
gasten, de kinderen voorop, liepen zingend

een ereronde om het gebouw. Daarna
werd plechtig het lintje doorgeknipt
en het naamplaatje onthuld en stapte
Lucya met haar man als eerste naar
binnen. Er waren mooie speeches waar
de dankbaarheid naar God overheerste
dat, eindelijk, na vijf jaar lang met moeite
geld bij elkaar sprokkelen, het huis dan
toch nog gereed is gekomen. Het zag er
prachtig uit. Maar nog niet alles is tot in
de puntjes af. Er is nog geen plafond en
er komen nog tegels op de vloer, maar in
ieder geval kunnen de kinderen er wonen
en slapen. Het feest werd afgesloten
met een heerlijke gezamenlijke maaltijd.
Over het hele terrein dansten de oranje
ballonen, voor elk kind was er één.

Impressies van de IECC
conferentie. Er is tijd voor
ontmoeting en verdieping.


Cadeautje voor u!
Bij een gift aan onze stichting van €25 of meer
krijgt u onze prachtige verjaardagskalender als
cadeau toegestuurd.
Hoe kan ik doneren?
U kunt uw gift online doneren via Target Pay
op onze website of via ons ING banknummer:
3723335 (hierbij is het ook mogelijk om een
specifiek doel te vermelden).
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 Frida Barmentlo verricht de officiële opening
Ook Ds. David Mahlangu is aanwezig  Moeder
Lucya en de kinderen  De nieuwe slaapkamers en
stapelbedden zijn vrolijk bedekt met Opdracht in
Afrika ballonnen.

Lucya bij haar bedank-speech
Kinderen van de crèche

ADOPTEER EEN KINDJE
VOOR 4 EURO PER MAAND
Naast het kindertehuis runt mama
Lucya ook nog een crèche waar
kinderen tussen één en vier jaar vijf
dagen in de week worden opgevangen.
Ze verdient hiermee wat geld om ook
het kindertehuis draaiende te houden.
De kinderen krijgen een maaltijd,
soms ook een bad. Deze crèche is de
enige in de verre omgeving. Moeders
werken overdag. Wanneer kinderen
niet opgevangen worden, moeten ze
zich alleen thuis vermaken in een niet
veilige omgeving. De opvangkosten
zijn 40 Rand (€4) per maand per kind.
Veel moeders kunnen dit niet betalen.
Lucya kan het niet over haar hart
verkrijgen om kinderen te weigeren.
Kunt u helpen door één of meerdere
kinderen te adopteren door per kind
4 euro per maand over te maken op
onze rekening?
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