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

'Daklozen'-project
Het is goed dat we regelmatig een bestuursreis maken naar Malawi
om daar onze projecten te bezoeken. Want dan kunnen we pas goed
zien hoe hoog de nood is.
In Malawi wordt hard gewerkt aan het bouwen van nieuwe kerken, het ziekenhuis en
onze nieuwste projecten: de bakkerij en het dienstencentrum op de compound van de
EBC. Stenen worden zelf gemaakt. Men graaft de grond af, stopt de klei in een mal en
wanneer de klei gedroogd is worden de stenen gebakken. Tot zover eist de bouw geen
investeringen. Maar dan moet het dak er nog op.

DANK VOOR SPONTANE REACTIE
In onze vorige nieuwsbrief vroegen
wij, onder de noemer “Water voor
Afrika”, onder andere een waterpomp
voor kindertehuis Rise & Shine. We
ontvingen bijna direct een schenking
van een bewogen donateur voor onze
weeskinderen. Mama Lucya en wij, als
bestuur van Opdracht in Afrika, danken de
gulle gever heel hartelijk voor deze gift.
 Stenen bakken Het dak van de conferentiekerk op
de EBC compound is in miserabele staat
 'Dakloos' dienstencentrum

I N

Maar het dak op de bakkerij en het dienstencentrum ontbreken nog en het dak van de
grote conferentiekerk op de compound is in miserabele staat en lekt. Wij vragen uw
gift voor dit 'Daklozen'-project. Uw hulp is dringend nodig en erg welkom. Einde van dit
jaar begint de regentijd en dan is het fijn als men ook in Malawi droog zit.







Vanuit het bestuur
Annette van Vliet, onze Malawicoördinator, gaat ons bestuur twee
jaar op afstand volgen. Zij gaat namens
Interserve in Pakistan in een ziekenhuis
werken als neonatologieverpleegkundige.
Verder heeft zij in Engeland een opleiding
tot zendeling gevolgd en hoopt haar

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

Frida Barmentlo
Henk Schaap

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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Kerstfeest, zowel in koud en guur
Nederland, als in warm Malawi,
waar men verlangend uitkijkt
naar de regen. In beide landen
vieren we de geboorte van de
Vredevorst Jezus die ons redding
heeft gebracht.
In deze nieuwsbrief kijkt u als lezer
met ons terug naar een verslag van
de bestuursreis van voorzitter Frida
Barmentlo en haar man Gerard naar Malawi.
Het begint allemaal op zondag met een
feestelijke kerkdienst. De kerk is bomvol
met gemeenteleden die van heinde en
verre zijn gekomen. Tijdens de urenlange
dienst wordt, naast de preek, het nieuwe
bestuur van de Evangelical Brethren
Church (EBC) officieel geïnstalleerd.

Bijschrift foto >

geloof in Pakistan handen en voeten te
geven. U begrijpt dat dit grote avontuur
in het gebied waar zij naar toe gaat niet
zonder gevaar is. Wij vragen daarom
uw gebed voor haar
veiligheid. Wij blijven als
bestuur van Opdracht
in Afrika om haar heen
staan. Bestuurslid
Jos Joosse gaat haar
taak voor Malawi
waarnemen tijdens haar
afwezigheid.

•

VREDE op aarde

Voor het dak zijn golfplaten nodig. Wij hebben diverse kerkjes bezocht zonder dak.
Soms voor de helft afgedekt met gras, wat erg ongezond is omdat de malariamug
zich daarin nestelt. De Malawiaan is van nature erg bescheiden. Als we vragen waarom
er geen dak is dan zeggen ze: “We bidden dat God ons een dak zal geven.” Gelukkig
hebben we, dankzij de werkgroep ”Hoevelaken naar Malawi”, vier kerkjes kunnen
voorzien van golfplaten.

Malawicoördinator naar Pakistan

D E Z E

# 1 5 4

Lees verder op pagina 2.

HANDS ON - MALAWI 2014

HOME BASED CARE ERVARING

EN VERDER:

P3 • In de zomer faciliteert Opdracht in
Afrika een werkvakantie voor jongeren
tussen de 18 en 30 jaar.

P4 • Zorg aan huis in het Home Based Care
programma. We gaan een dag op pad met
Dokter Zavuta.

P2 • Kennisdeling
P3 • Kerstwensen • Bakkerij en geitenproject
P4 • ' Daklozen'-project • Vanuit het bestuur

Wilt u ons uitnodigen voor een
voorlichtingsbijeenkomst?
Regelmatig worden wij uitgenodigd
om te vertellen over het werk
van onze stichting. In woord en
beeld nemen we u mee langs de
activiteiten van onze stichting en de
projecten die we ondersteunen.
Heeft u of uw vereniging een goede
gelegenheid? Neem dan contact op
met ons secretariaat.

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

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

Opdracht in Afrika ondersteunt zendingswerk,
een kindertehuis, een ziekenhuis en verschillende
ontwikkelingsprojecten in Zuidelijk Afrika.
In memoriam Nelson Mandela (1918-2013)
5 december bereikte de wereld het bericht dat Nelson Mandela
was overleden. Hij was de eerste zwarte president van ZuidAfrika en vooral bekend om zijn strijd tegen apartheid. Hij werd
door de Afrikanen liefkozend “Madiba” (Papa) genoemd. In 1993
kreeg hij samen met Frederik de Klerk de Nobelprijs voor de
Vrede. David Mahlangu, onze voorzitter in Zuid-Afrika, heeft hem
enkele keren persoonlijk ontmoet. We bidden de Zuid Afrikaanse
bevolking kracht toe om dit verlies te dragen.
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Nieuw bestuur en diploma's
vervolg pagina 1

Ontroerend is het om te zien dat de
hoogbejaarde Levson Monjeza een
krachtdadige toespraak houdt en zijn
zegen aan zoon en voorzitter Joshua en
het bestuur meegeeft.

Voor in de kerk stellen ze zich plechtig
op, waarna de namen worden opgelezen
en de diploma’s uitgereikt door de
directeur van TEEM die speciaal voor
deze gelegenheid vanuit Zomba naar
Mikolongwe is gekomen. Toch een
reis van zo'n drie uur met de auto. De
pastors staan te glimmen van trots met
hun diploma. Eindelijk komt het einde
van de kerkdienst in zicht, en dan wacht
dan nog het handen geven aan zo’n 400
Malawianen in een lange rij buiten in de
brandende zon. Het was een bijzondere
ervaring.

Trots op hun behaalde diploma's

David Mahlangu, Mozes Chauke, Lucya
Ntontela, Joshua en Grace Monjeza,
alsmede het bestuur van Opdracht
in Afrika, wensen alle broeders en
zusters gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2014.

Het bestuur van stichting Opdracht in
Afrika dankt u, als lezer en donateur, voor
het in haar gestelde vertrouwen en hoopt
dat u onze projecten in Zuidelijk Afrika het
komende jaar in gebed en financieel wilt
blijven ondersteunen.

Les aan artsen en verplegend personeel

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).

We vragen uw gebed voor:
o Het werk van onze stichting in
Zuidelijk Afrika
o De veligheid voor Annette van Vliet
en zegen op haar werk in Pakistan
o Wijsheid voor het nieuwe bestuur in
Malawi
DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU!
WERKVAKANTIE VOLWASSENEN

Ben jij geinteresseerd en wil je meer
weten? Kom dan naar onze vrijblijvende
informatieavond op 14 januari om 20.00
uur en neem je vrienden mee. Geef je
even op via: info@opdrachtinafrika.nl.
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BAKKERIJ EN GEITENPROJECT

Computerles, bekkenproblematiek en
zwangerschapsbegeleiding

GEBEDSPUNTEN

Stichting Opdracht in Afrika
faciliteert dit jaar opnieuw een
jongerenwerkvakantie in Malawi voor een
groep van maximaal 15 jongeren.

Cadeautje voor u!
Bij een gift aan onze stichting van
€25 of meer krijgt u onze prachtige
verjaardagskalender als cadeau
toegestuurd.

Home Based care ervaring

Frida Barmentlo heeft in enkele sessies
haar kennis over bekkenproblematiek
en zwangerschapsbegeleiding gedeeld
met de artsen en verplegend personeel
van het hospitaal op de compound in
Mikolongwe. Dit werd erg enthousiast
ontvangen. Het doel was om onze vrienden
nieuwe inzichten te verschaffen die ze
praktisch kunnen toepassen.

Felicitaties

BEN JIJ:
o Tussen de 18 en 30 jaar?
o Avontuurlijk en flexibel ingesteld?
o Beschikbaar voor een periode in juliaugustus 2014?
o Geïnteresseerd in het leven in Zuidelijk
Afrika?
o Iemand die graag zijn handen uit de
mouwen steekt?
o Een teamplayer en doorzetter?
o En wil je daarnaast van een Afrikaanse
vakantie genieten?

Kerstwensen

Tijdens het bezoek aan Malawi was er
tijd en gelegenheid om kennis te delen
met onze broeders en zusters. Gerard
Barmentlo heeft Word en Excel lessen
gegeven aan het ziekenhuispersoneel en
heeft geholpen de loonadministratie te
digitaliseren.

Inauguratie van het nieuwe bestuur

Dan is het tijd voor de diploma-uitreiking
van de pastors, die twee jaar lang een
TEEM Bijbelstudie hebben gevolgd. Een
ceremonie die zijn weerga niet kent. De
21 studenten komen langzaam, statig
binnengemarcheerd door de drie ingangen
van de kerk, begeleid door prachtige
muziek. Het lijkt wel een militaire exercitie.

KENNIS DELEN

Bent u net iets ouder dan 30, maar
wilt u ook graag een keer de handen
uit de mouwen steken in Zuidelijk
Afrika? In februari 2015 hopen we een
werkvakantie voor volwassenen.te
kunnen faciliteren.
Voor meer informatie bent u ook van
harte welkom op de informatieavond op
14 januari.

Bezoek aan vrouw met heupfractuur

Een hele dag gaan we op pad met dokter
Zavuta langs het thuiszorgproject voor
ouderen. Eén van de speerpunten van
het Home based Care project. De andere
projecten zijn het “under five program”
voor kinderen met hiv/aids en het
begeleidingsprogramma voor zwangere
vrouwen met hiv/aids.

besmetting opgelopen van het verzorgen
van de wonden van hun reeds gestorven
dochter. We bezoeken een vrouw met een
gebroken heup. Een nieuwe heupoperatie
bestaat niet in Malawi, dus moet ze haar
verdere leven kruipend doorbrengen.
Gelukkig ontvangt ze door dit project
pijnstillers.

Om tijd te winnen gaan we met onze
gehuurde auto. Meestal gaat Zavuta
met de (motor)fiets. Achteraf zou dat
handiger zijn geweest. We moeten nu
lopend lange afstanden afleggen door
schijnbaar onbegaanbare paadjes in de
bush op weg naar patiënten. Schokkend
was het om te zien onder welke,
armzalige omstandigheden zonder enige
voorzieningen de oudere patiënten wonen.

Een dag om stil van te worden, maar ook
vol dankbaarheid omdat door steun vanuit
Nederland dit project mogelijk is geworden.
Een grote wens, om met dit project nog
betere zorg te verlenen, is een ambulance.
Hier hopen we volgend jaar voor te gaan
sparen.

Een bezoek aan Malawi zou niet compleet
zijn zonder een bezoek aan onze twee
recente projecten. Bij de bakkerij krijgen
we een rondleiding door de verlegen maar
zeer enthousiaste bakker en natuurlijk
proeven we een lekker broodje. Het
geitenproject levert de mensen vlees,
kaas en melk op. Ook wordt de huid van de
geit gebruikt voor de in Afrika zo populaire
djembé. Aangekomen bij het project kon
ik (Frida) het niet laten zo’n klein geitje te
knuffelen.

Bezoek aan hiv/aids patiënten

Bijzonder was het ook om te ervaren hoe
zorgvuldig de arts de mensen onderzoekt,
de status bijhoudt, van medicijnen
voorziet en met de ‘buddy’ (die elke oudere
toegewezen krijgt) de huidige stand van
zaken bijpraat. We zien onder andere
een ouder echtpaar met aids. Ze hebben
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