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SWAZILAND: VREUGDE, SCHOK EN ZEGEN
Het project van dit kwartaal gaat deze keer
over een ander buitengebied van de IECC in
Zuid-Afrika. U las al over Botswana in deze
nieuwsbrief, maar de IECC participeert
ook in Swaziland. Een piepklein zelfstandig
landje, zo groot als de helft van België,
met een eigen koning die als een soort
dictator regeert. Het land heeft slechts
de suikerrietindustrie en landbouw
als werkgelegenheid en het hoogste
percentage HIV/Aids van alle landen in
Afrika.
Enkele gezinnen zijn tien jaar
geleden in Swaziland, via een
tentevangelisatiecampagne, in aanraking
gekomen met het Evangelie. Er ontstond
een kleine kern van gelovigen en Pastor
Magagula is vanuit Zuid-Afrika aangesteld
om de gemeente te begeleiden. Eén van de
gemeenteleden, Clifford, heeft ondertussen
de Bijbelschool gedaan en ondersteunt mede
de gemeente.
Vreugde en schok
Ik had een telefonisch overleg met David
Mahlangu, de voorzitter van de IECC, en hij zei:

VANUIT HET BESTUUR

Jos Joosse temidden van Moses Chauke (links) en
David Mahlangu (rechts) van de IECC

Bestuurslid Jos Joosse in Malawi
Bestuurslid Jos Joosse is al weer enige tijd in
Malawi, uitgezonden voor Stichting Stephanos.
Regelmatig bezoekt hij onze compound in
Thyolo. Ook begeleidde hij onder andere
de jongerenwerkgroep MALAWI HANDSON 2014. Jos had ook een ontmoeting met

"Suster, ek het die goeie nuus: Die
gemeente is baie geseënd van hulle is
verdriedubbeld. Maar ek het ook die
slegte nuus: Hulle moet van die locale
regering per direk uit die gebou waar
Gemeenteleden
hulle kerk hou omdat dit vir industriele
bij het voormalige
kerkgebouw
doeleindes gebruik gaan word. Daar is 'n
opsie op 'n nuwe plek maar dat kos €18.000.
Zegen: Jahweh Jireh
Bid asseblief vir ons dat ons geld by mekaar
Diezelfde week kregen we, 'zomaar plotseling',
kan kry."
van een donateur een schenking van € 10.000
voor kerkbouw in Swaziland. Ik belde opnieuw
"Zuster, ik heb goed nieuws. De gemeente
David en hij was ontzettend blij en zei: Jahweh
is zeer gezegend, want zij is verdriedubbeld.
Jireh (de Heere Voorziet).
Maar ik heb ook slecht nieuws: ze moeten
van de regering per direct uit hun
Nog €8.000 nodig
kerkgebouw, omdat de grond voor industrie
Om ons project in Swaziland af te maken
gebruikt gaat worden. Er is een optie op
hebben wij nog € 8.000 nodig en dan moet
een nieuwe plek, maar dit kost €18.000. Bid
er nog verder gespaard worden voor het
alsjeblieft voor ons dat we dit bedrag bij
bouwen van een kerk. Op dit moment hebben
elkaar kunnen krijgen."
we een stuk grond aanbetaald, er staat een
hek omheen en de mensen hebben op zondag
Het was naast vreugde, omdat de
kerkdiensten onder een boom. Samen met de
gemeente zo’n grote groei had
IECC zullen we onze gemeente in Swaziland
doorgemaakt, een grote schok omdat
blijven ondersteunen. Uw gebed en gift
wij als stichting zeker geen € 18.000
hiervoor zijn zeer welkom!
beschikbaar hadden voor het kopen van
			- Frida Barmentlo
nieuwe grond.

David Mahlangu uit Zuid-Afrika, die een
broederbezoek bracht aan de gemeente in
Malawi. De mensen in Malawi waren erg onder
de indruk dat David “Nederlands” kon spreken
met de werkgroep leden. Ze hadden er geen
idee van dat het Afrikaans zo dicht bij het
Nederlands ligt.
Verkiezing nieuw bestuur IECC
Op het moment van het schrijven van deze
nieuwsbrief vindt er een beleidsconferentie
plaats in Dennilton (ZA) waar onder andere
een nieuw bestuur wordt gekozen. We hopen
en bidden van harte dat David Mahlangu als
voorzitter herkozen zal worden voor een
nieuwe termijn van drie jaar. Mede ook in het
kader van onze samenwerking en overleg. In
ieder geval heeft er een voorverkiezing plaats
gevonden voor het zittende bestuur en dat

is als geheel herkozen. Alle bestuursposities
moeten nog ingevuld worden.
MEDEDELING VOOR DONATEURS
Het is gebleken dat door de SEPA-invoering
de laatste maanden het incasseren van
toegezegde donaties niet geheel vlekkeloos
is verlopen.
De noodzakelijke aanpassingen zijn
doorgevoerd, waardoor vanaf oktober
uw toezegging weer correct zal worden
geïncasseerd. We hebben ervoor gekozen de
niet-uitgevoerde incasso's niet alsnog in één
keer uit te voeren, we laten het aan uw eigen
bereidwilligheid over om deze eventueel zelf
aan ons over te maken. Indien gewenst kunnen
wij deze uiteraard ook incasseren, wilt u dit
dan via de mail aan ons laten weten?
Dank voor uw begrip.
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KERKEN IN BOTSWANA
EN SWAZILAND
In onze nieuwsbrieven leest u vaak over
Zuid-Afrika en Malawi. Maar de International
Evangelical Christian Church (IECC), het
Zuid-Afrikaanse kerkgenootschap waarmee
Opdracht in Afrika intensief samenwerkt, heeft
ook tien levendige gemeenten in Botswana en
een gemeente in Swaziland onder haar hoede.
Deze gemeenten zijn door de tijd ontstaan
door diverse tentevangelisatiecampagnes.
Via de IECC ondersteunt stichting Opdracht
in Afrika dus ook deze gemeenten en hun
voorgangers.
Op pagina 2 leest u een verslag van Mozes
Chauke, onze PR-man uit Zuid-Afrika, die een
conferentie in Digawana (Botswana) bezocht.
Op pagina 4 informeren wij u over roerige tijden
voor de gemeente aldaar.
VERDER IN DEZE EDITIE:

VERSLAGEN VAN WERKGROEPEN

ACTIES & UPDATES

EN VERDER:

P2 • Werkgroep uit Hoevelaken naar outback
in Malawi
P3 • Malawi HANDS ON naar compound EBC

P3 • Geitenproject succesvol
P3 • Dienstencentrum bijna af!
P3 • Tegelactie kindertehuis Rise & Shine

P4 • Kwartaalproject: Kerkbouw in Swaziland
P4 • Berichten vanuit de besturen in
Nederland en Afrika

WELKOM AAN DONATEURS VAN “WELLS OF JOY”!
In onze vorige nieuwsbrief maakten we al
melding dat Stichting Opdracht in Afrika
de ondersteuning van de projecten van
Stichting Hart voor Malawi en daarmee het
Home Based Care project “Wells of Joy” gaat
overnemen.
Wij willen u als donateur van harte welkom
heten! U wordt op de hoogte gehouden van het
nieuws over “Wells of Joy” en alle acties door
middel van deze nieuwsbrief en onze website
www.opdrachtinafrika.nl. Via internetbankieren
kunt u uw gift specificeren. Wij zullen hier met
grote zorgvuldigheid mee omgaan. We hopen
dat u zich thuis voelt bij onze stichting.

Voor donateurs van Opdracht in Afrika:
Wat zijn de activiteiten van "Wells of Joy"?
Wells of Joy zet zich in voor kwetsbare
groepen zoals mensen met HIV/Aids,
chronisch zieken, weduwen en weduwnaars,
straatkinderen en wezen. De organisatie
heeft een bestuur en diverse vrijwilligers.
Zij helpen de patiënten met basiszorg,
medicijnen, voedselsupplementen, counseling
over het leven met HIV/Aids, praktische
hulp en pastorale hulp. Mensen kunnen in
aanmerking komen voor een groepslening
zodat ze beter in staat zijn voor hun families
te zorgen. Verder geven de vrijwilligers op
gezette tijden Bijbelstudie.
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Blijf op de hoogte via Facebook
en/of www.opdrachtinafrika.nl !

"Wells of Joy" opvang voor weeskinderen,Tilitonse

PAGINA 1

B(L)OOMING BOTSWANA

HOEVELAKEN NAAR MALAWI

Mozes Chauke, onze PR-man uit Zuid-Afrika,
bezocht een conferentie in Botswana. De
conferentie vond plaats in Digawana, in de
kerk van Pastor Simon Molatlhegi. Deze kerk
is het enige echte kerkgebouw van de IECC
in Botswana. De andere negen gemeenten
komen samen in gehuurde garages of
gewoon onder een boom.

Zaterdag 23 augustus zijn wij, tien vrijwilligers uit Hoevelaken, teruggekeerd uit de binnenlanden van Malawi. We hebben daar meegewerkt
aan de renovatie van enkele kerken, de bouw van een maïsmolen,
irrigatie en evangelisatie-activiteiten met kinderen en vrouwen.

Bij de driedaagse conferentie, van vrijdag
tot zondag, waren alle tien de predikanten
en ongeveer 700 gemeenteleden aanwezig.
De meeste mensen sliepen in de kerk
op de grond. In de ochtend werd de kerk
met man en macht schoongemaakt en de
stoelen neergezet zodat de diensten weer
konden beginnen. Op zaterdag was er een
speciale genezingsdienst en werd op zieken
de handen gelegd. Op zondag was er een
doopdienst, het opdragen van kinderen en
het verwelkomen van nieuwe leden en werd
het Heilig Avondmaal gevierd. Verder was er
nog een speciale fundraising dienst voor een
nieuw te bouwen kerk van twee van de nog
negen gemeenten zonder eigen kerkgebouw.
Ondersteuning Bijbelschool studenten
Mozes heeft kennis gemaakt met de twee
nieuwe mensen die de Bijbelschool gaan
doen namelijk: Precious Obakeng Thabeng
(zij is 35 jaar en heeft drie kinderen) en Kabo
Mosekiemang (hij is 52 jaar en heeft vijf
kinderen). Opdracht in Afrika gaat de kosten
van de Bijbelschool van deze twee mensen
betalen.
Over Botswana
Botswana ligt ten noorden van Zuid-Afrika
en is zestien keer groter dan Nederland. Er
heerst armoede in het land. Het grootste
gedeelte van het land bestaat uit woestijn
en men leeft van landbouw.

Door zelf de handen uit de mouwen te
steken, mochten wij de plaatselijke bevolking
assisteren en stimuleren... met resultaat!
We zijn verder gekomen dan vooraf gepland.
Voor ons vertrek waren de kerken voor 60%
gereed, waarvan één zelfs tijdens ons verblijf
in gebruik is genomen. Daarnaast hebben wij
de fundering van de maismolen afgerond.
Voor de irrigatie van landbouwgrond zijn op
een aantal plaatsen voetpompen geplaatst
om de gewassen nat te kunnen houden.
Verder zijn er proefvelden opgezet om de
vruchtbaarheid van de grond te testen. Door
de evangelisatie-activiteiten mochten wij
ruim 400 kinderen en 70 vrouwen tijdelijk hun
leed en armoede laten vergeten en iedereen
mocht de zelfgemaakte sieraden en slingers
meenemen.
De projecten lagen in ver afgelegen
gebieden. Door de slecht begaanbare
ongeplaveide wegen was de toegang
tot de gebieden ernstig belemmerd. De
armoede onder de bevolking ervoeren we
als schrijnend. We zagen kinderen smeken
om een (leeg) waterflesje om mee te spelen

Voor onze veiligheid met betrekking tot
ongedierte was onze verblijfplaats verderop
in een guesthouse in een dorpje ongeveer 45
minuten van de projecten. Het zag er zeer
eenvoudig uit, met als enige luxe een toilet
en koud stromend water.
Maar ondanks alle ontberingen was
het geweldig om weer in Malawi te zijn.
Het contact met de lokale bevolking is
inspirerend en erg leerzaam voor ons als
verwende westerling.
Het was een fantastische reis om op terug
te kijken. We konden veel mensen tot steun
zijn met alle geboden hulp. Onze dank
gaat dan ook uit naar alle sponsoren en
medewerkers.
- Werkgroep Hoevelaken naar Malawi

GEBEDSPUNTEN

De geitenactie in Malawi verloopt
voorspoedig. Tot nu toe zijn, vanaf 2013, al 22
gemeenten van de 34 kerkelijke gemeenten
voorzien van elk vijf geiten met een
nachtverblijf. Aangezien hun nakomelingen
meestal tweelingen zijn, is hun populatie per
gemeente al behoorlijk uitgebreid. Hierdoor
profiteren al veel families van melk, vlees en
huid van de dieren.
Elke zevende geboren geit wordt weggegeven
aan een nieuw armlastig gemeentelid. De
kosten per geit zijn laag want ze eten alles,
van dor gras tot afval.
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Irrigatie landbouwgron

Dit zijn wij:

de deelnemer
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Blij met de waterpom

Meer foto's op onze facebook-pagina!

We sparen voor een tegelvloer voor ons
kindertehuis in Zuid-Afrika. De kinderen
leven binnen op een ruwe cementvloer en
buiten spelen zij in het rode zand.

Het geitenproject levert niet alleen voedsel
op, maar ook werkgelegenheid voor de
betaalde geitenhoeder die er elke dag met
de kudde op uit trekt.

Voor ¤10 sponsort u een vierkante meter
tegelvloer. Als dank ontvangt u van ons een
tegeltje met een mooie Zuid-Afrikaanse
spreuk. Meer info en zelf een spreuk kiezen:

www.opdrachtinafrika.nl/tegel

De sponsoractie voor geiten loopt nog door
voor de resterende twaalf gemeenten. Elke
gemeente krijgt vijf
geiten.

SPONSOR ZELF ÉÉN
OF MEERDERE GEITEN!
STORT ¤20 PER GEIT
IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 - O.V.V. 'GEITEN'

Werkgroep Malawi HANDS ON 2014

Kinder-evangelisatie

MALAWI HANDS ON 2014

Tijdens ons verblijf werden we geweldig
verzorgd door Grace Monjeza, de vrouw
van predikant Joshua Monjeza, en door
andere vrouwen op de compound. Het was
ontzettend leuk om zo in contact te staan
met de lokale bevolking.

Na een hoop voorbereidingen
(acties, inentingen, planningen)
vertrokken wij, een groep jongeren
uit Huizen, Putten en Groningen op
4 juli jl. van het rijke Nederland naar
het arme Malawi.

SPAAR MEE VOOR EEN TEGELVLOER VOOR KINDERTEHUIS
RISE & SHINE (ZUID-AFRIKA)

o Bid voor het werk van onze stichting in
Zuidelijk Afrika
o Bid voor de voortgang van het Evangelie
in Swaziland
o Bid voor Jos en Maaike Joosse die
uitgezonden zijn naar Malawi
o Bid voor de weeskinderen in ons
kindertehuis Rise & Shine

VOORUIT MET DE GEIT!

Nachtverblijf voor de geiten

of eventueel te kunnen verkopen. Stelt u
zich voor, het heeft er al drie maanden niet
geregend! De grond is zo hard als steen. De
kans is enorm groot dat de oogst mislukt, dit
met het vooruitzicht dat het regenseizoen
pas in december begint.

Zandgrond rondom het kindertehuis

Bij aankomst werden we onder luid gezang
ontvangen door vrouwen die vanuit de wijde
omgeving naar de compound waren gekomen.
Heel bijzonder om je zo welkom te voelen. De
eerste week vloog voorbij met werkzaamheden
in de bakkerij, de kerk en de Moeder en Kind
kliniek. Ook het kinderevangelisatiewerk werd
opgestart. Na deze week waren we niet zozeer
moe van het werken, als wel van alle indrukken
die we opdeden. Alles gaat zo anders: andere
opvattingen, een andere manier van leven,
ander eten…
Ook de manier van werken is heel anders dan
we gewend zijn. Je doet wat je kunt met de
spullen die je voor handen hebt. Voor ons als
Nederlanders betekende dit dat 'Plan A' ook
zomaar 'Plan Z' kon worden.Onder toeziend
oog van Joshua Monjeza, de predikant en
voorzitter van de Evangelical Brethern Church
in Malawi, die continu op pad was om materiaal
e.d. te regelen, konden we meehelpen aan de
verbeteringen van de compound. Bijzonder om
zo samen te werken en van elkaar te leren.

Op de zondagen hebben we kerkdiensten
bezocht in kerkjes in de omgeving. Dit was
heel dubbel om mee te maken. We kregen,
als eregasten, de enige stoelen die er waren,
terwijl de gemeenteleden op de zandgrond
zaten. Ook kregen we diverse geschenken.
Dat kleine beetje wat de mensen hadden,
gaven ze nog weg ook! Wel konden we zo echt
ervaren wat de wereldwijde kerk betekent!
Naast onze werkzaamheden hebben we ook
van het prachtige land genoten. Onder andere
een bezoek aan de berg Mulange (de hoogste
berg in de omgeving) en Lake Malawi (een
prachtig meer met een oppervlakte zo groot
als Nederland) stonden op het programma.
De tijd is voorbij gevlogen. Maar wat hebben
we het mooi en goed gehad. We konden daar
ons steentje bijdragen, maar hebben zelf ook
een hoop geleerd. We zijn dankbaar voor alle
ervaringen, voor alle hulp en financiële steun
die we hebben mogen ontvangen vanuit onze
omgeving en alles wat we in Malawi hebben
mogen uitdelen!
- Tionana! (tot ziens in het Chichewa)

HET DIENSTENCENTRUM IS BIJNA AF!
Samen met de gemeenteleden van de compound in Thyolo
heeft de jongerenwerkgroep "Malawi HANDS ON 2014" uit
Huizen hard gewerkt om het dienstencentrum te realiseren
naast de kerk. Ze hebben geholpen met het inrichten van de
winkel bij de bakkerij.
Er zijn werkbanken in de bakkerij gemaakt zodat men niet meer
op de grond deeg hoeft te kneden. Deze bakkerij is ons tweede
initiatief in dit gebied in Zuid-Malawi en echt een innovatie.
De Malawiaan eet doorgaans alleen Chima (maïspap), één of
twee keer per dag. De broodjes uit de bakkerij zijn een goede
aanvulling op hun eenzijdige dieet. De broodjes worden erg
enthousiast ontvangen. Men kan de vraag bijna niet aan!
De bibliotheek met christelijke literatuur en het internetcafé zijn
bijna gebruiksklaar. De lesruimte voor alfabetiseringsonderwijs +
kindercrèche wordt in oktober in gebruik genomen.

Bakkerij op de compound

Stichting Opdracht in Afrika • IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 • info@opdrachtinafrika.nl • www.opdracht in afrika.nl | PAGINA 3

#157

PROJE CT V A N DI T KW A RT A A L

N I E U W S B R I E F

SWAZILAND: VREUGDE, SCHOK EN ZEGEN
Het project van dit kwartaal gaat deze keer
over een ander buitengebied van de IECC in
Zuid-Afrika. U las al over Botswana in deze
nieuwsbrief, maar de IECC participeert
ook in Swaziland. Een piepklein zelfstandig
landje, zo groot als de helft van België,
met een eigen koning die als een soort
dictator regeert. Het land heeft slechts
de suikerrietindustrie en landbouw
als werkgelegenheid en het hoogste
percentage HIV/Aids van alle landen in
Afrika.
Enkele gezinnen zijn tien jaar
geleden in Swaziland, via een
tentevangelisatiecampagne, in aanraking
gekomen met het Evangelie. Er ontstond
een kleine kern van gelovigen en Pastor
Magagula is vanuit Zuid-Afrika aangesteld
om de gemeente te begeleiden. Eén van de
gemeenteleden, Clifford, heeft ondertussen
de Bijbelschool gedaan en ondersteunt mede
de gemeente.
Vreugde en schok
Ik had een telefonisch overleg met David
Mahlangu, de voorzitter van de IECC, en hij zei:

VANUIT HET BESTUUR

Jos Joosse temidden van Moses Chauke (links) en
David Mahlangu (rechts) van de IECC

Bestuurslid Jos Joosse in Malawi
Bestuurslid Jos Joosse is al weer enige tijd in
Malawi, uitgezonden voor Stichting Stephanos.
Regelmatig bezoekt hij onze compound in
Thyolo. Ook begeleidde hij onder andere
de jongerenwerkgroep MALAWI HANDSON 2014. Jos had ook een ontmoeting met

"Suster, ek het die goeie nuus: Die
gemeente is baie geseënd van hulle is
verdriedubbeld. Maar ek het ook die
slegte nuus: Hulle moet van die locale
regering per direk uit die gebou waar
Gemeenteleden
hulle kerk hou omdat dit vir industriele
bij het voormalige
kerkgebouw
doeleindes gebruik gaan word. Daar is 'n
opsie op 'n nuwe plek maar dat kos €18.000.
Zegen: Jahweh Jireh
Bid asseblief vir ons dat ons geld by mekaar
Diezelfde week kregen we, 'zomaar plotseling',
kan kry."
van een donateur een schenking van € 10.000
voor kerkbouw in Swaziland. Ik belde opnieuw
"Zuster, ik heb goed nieuws. De gemeente
David en hij was ontzettend blij en zei: Jahweh
is zeer gezegend, want zij is verdriedubbeld.
Jireh (de Heere Voorziet).
Maar ik heb ook slecht nieuws: ze moeten
van de regering per direct uit hun
Nog €8.000 nodig
kerkgebouw, omdat de grond voor industrie
Om ons project in Swaziland af te maken
gebruikt gaat worden. Er is een optie op
hebben wij nog € 8.000 nodig en dan moet
een nieuwe plek, maar dit kost €18.000. Bid
er nog verder gespaard worden voor het
alsjeblieft voor ons dat we dit bedrag bij
bouwen van een kerk. Op dit moment hebben
elkaar kunnen krijgen."
we een stuk grond aanbetaald, er staat een
hek omheen en de mensen hebben op zondag
Het was naast vreugde, omdat de
kerkdiensten onder een boom. Samen met de
gemeente zo’n grote groei had
IECC zullen we onze gemeente in Swaziland
doorgemaakt, een grote schok omdat
blijven ondersteunen. Uw gebed en gift
wij als stichting zeker geen € 18.000
hiervoor zijn zeer welkom!
beschikbaar hadden voor het kopen van
			- Frida Barmentlo
nieuwe grond.

David Mahlangu uit Zuid-Afrika, die een
broederbezoek bracht aan de gemeente in
Malawi. De mensen in Malawi waren erg onder
de indruk dat David “Nederlands” kon spreken
met de werkgroep leden. Ze hadden er geen
idee van dat het Afrikaans zo dicht bij het
Nederlands ligt.
Verkiezing nieuw bestuur IECC
Op het moment van het schrijven van deze
nieuwsbrief vindt er een beleidsconferentie
plaats in Dennilton (ZA) waar onder andere
een nieuw bestuur wordt gekozen. We hopen
en bidden van harte dat David Mahlangu als
voorzitter herkozen zal worden voor een
nieuwe termijn van drie jaar. Mede ook in het
kader van onze samenwerking en overleg. In
ieder geval heeft er een voorverkiezing plaats
gevonden voor het zittende bestuur en dat

is als geheel herkozen. Alle bestuursposities
moeten nog ingevuld worden.
MEDEDELING VOOR DONATEURS
Het is gebleken dat door de SEPA-invoering
de laatste maanden het incasseren van
toegezegde donaties niet geheel vlekkeloos
is verlopen.
De noodzakelijke aanpassingen zijn
doorgevoerd, waardoor vanaf oktober
uw toezegging weer correct zal worden
geïncasseerd. We hebben ervoor gekozen de
niet-uitgevoerde incasso's niet alsnog in één
keer uit te voeren, we laten het aan uw eigen
bereidwilligheid over om deze eventueel zelf
aan ons over te maken. Indien gewenst kunnen
wij deze uiteraard ook incasseren, wilt u dit
dan via de mail aan ons laten weten?
Dank voor uw begrip.

OPDRACHT IN AFRIKA ONDERSTEUNT ZENDINGSWERK,
EEN KINDERTEHUIS, EEN ZIEKENHUIS EN VERSCHILLENDE
ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN ZUIDELIJK AFRIKA.

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

Financieel steunen?
IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 t.n.v.
Stichting Opdracht in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn
aftrekbaar van de belasting
KvK inschrijfnummer 41192021

I N

D E Z E

#

1 5 7

•

H E R F S T

2 0 1 4

E D I T I E

KERKEN IN BOTSWANA
EN SWAZILAND
In onze nieuwsbrieven leest u vaak over
Zuid-Afrika en Malawi. Maar de International
Evangelical Christian Church (IECC), het
Zuid-Afrikaanse kerkgenootschap waarmee
Opdracht in Afrika intensief samenwerkt, heeft
ook tien levendige gemeenten in Botswana en
een gemeente in Swaziland onder haar hoede.
Deze gemeenten zijn door de tijd ontstaan
door diverse tentevangelisatiecampagnes.
Via de IECC ondersteunt stichting Opdracht
in Afrika dus ook deze gemeenten en hun
voorgangers.
Op pagina 2 leest u een verslag van Mozes
Chauke, onze PR-man uit Zuid-Afrika, die een
conferentie in Digawana (Botswana) bezocht.
Op pagina 4 informeren wij u over roerige tijden
voor de gemeente aldaar.
VERDER IN DEZE EDITIE:

VERSLAGEN VAN WERKGROEPEN

ACTIES & UPDATES

EN VERDER:

P2 • Werkgroep uit Hoevelaken naar outback
in Malawi
P3 • Malawi HANDS ON naar compound EBC

P3 • Geitenproject succesvol
P3 • Dienstencentrum bijna af!
P3 • Tegelactie kindertehuis Rise & Shine

P4 • Kwartaalproject: Kerkbouw in Swaziland
P4 • Berichten vanuit de besturen in
Nederland en Afrika

WELKOM AAN DONATEURS VAN “WELLS OF JOY”!
In onze vorige nieuwsbrief maakten we al
melding dat Stichting Opdracht in Afrika
de ondersteuning van de projecten van
Stichting Hart voor Malawi en daarmee het
Home Based Care project “Wells of Joy” gaat
overnemen.
Wij willen u als donateur van harte welkom
heten! U wordt op de hoogte gehouden van het
nieuws over “Wells of Joy” en alle acties door
middel van deze nieuwsbrief en onze website
www.opdrachtinafrika.nl. Via internetbankieren
kunt u uw gift specificeren. Wij zullen hier met
grote zorgvuldigheid mee omgaan. We hopen
dat u zich thuis voelt bij onze stichting.

Voor donateurs van Opdracht in Afrika:
Wat zijn de activiteiten van "Wells of Joy"?
Wells of Joy zet zich in voor kwetsbare
groepen zoals mensen met HIV/Aids,
chronisch zieken, weduwen en weduwnaars,
straatkinderen en wezen. De organisatie
heeft een bestuur en diverse vrijwilligers.
Zij helpen de patiënten met basiszorg,
medicijnen, voedselsupplementen, counseling
over het leven met HIV/Aids, praktische
hulp en pastorale hulp. Mensen kunnen in
aanmerking komen voor een groepslening
zodat ze beter in staat zijn voor hun families
te zorgen. Verder geven de vrijwilligers op
gezette tijden Bijbelstudie.
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Blijf op de hoogte via Facebook
en/of www.opdrachtinafrika.nl !

"Wells of Joy" opvang voor weeskinderen,Tilitonse
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