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PASEN:
EEN NIEUW BEGIN
Het vieren van Pasen met een grootse
Paasconferentie is een prachtige uitbundige
traditie in Zuid-Afrika, Malawi en Botswana.
Het is de gelegenheid van de gemeenteleden
van de IECC en de EBC om elkaar te
ontmoeten en op Paaszondag met elkaar
te vieren dat de Here Jezus opstond uit
de dood om ons een nieuw begin te geven.
Met Goede Vrijdag wordt een prekenserie
gehouden met de zeven kruiswoorden als
thema en in de avond wordt het “Nagmaal”
(Heilig Avondmaal) gevierd. Zaterdag staat
in het teken van de fondswerving en worden,
op Afrikaanse wijze met reidans en gezang,
diverse collecten gehouden voor het
voortbestaan van de kerk. Het gezamenlijke
thema van de IECC en EBC is: “ Draag je eigen
kruis achter Jezus aan!”

Een eerdere Paasconferentie in Malawi

NOODHULP NA WATERSNOOD

WELLS OF JOY KLINIEK

EN VERDER:

P2 • Door aanhoudende regenval
overstroomde het land. Jos Joosse doet
vanuit Malawi veslag van de noodhulp door
de EBC na de watersnood van begin dit jaar.

P3 • Jolanda Bontebal en Maaike Joosse
houden spreekuur bij de kliniek van Wells of
Joy. Ze geven een korte impressie van zo’n
ochtend.

P2 • Korte berichten Zuid Afrika
P3 • Update van Kindertehuis Rise & Shine
P4 • Vanuit het bestuur in Nederland
P4 • Kwartaalproject: Ambulance Malawi

EEN TWEEDE KERKGEBOUW IN BOTSWANA!

BOTSWANA - Een nieuw begin met Pasen;
voor de gemeente van pastor Moloi in
Mosoletshane is dat ook heel tastbaar in de
vorm van een nieuw kerkgebouw.
Uw giften voor het project van het kwartaal
“Van bouwval tot bouwwerk” hebben het
mogelijk gemaakt dat deze tweede kerk in
Botswana nu helemaal afgebouwd is. Zelfs
de stoelen en het Avondmaalstel konden
aangeschaft worden. De gemeenteleden in
Botswana zijn enorm blij en dankbaar!

 Het kerkgebouw is af; met Pasen wordt het officieel in gebruik genomen.
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De kerk wordt met Pasen officieel in gebruik
genomen. Mozes Chauke, onze PR man uit
Zuid-Afrika zal als bestuurslid aanwezig zijn
bij de opening.
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NOODHULP NA WATERSNOOD

verplicht onder het muskietennet te slapen
en het niet als visnet te gebruiken!

MALAWI - Bestuurslid Jos Joosse en zijn vrouw Maaike verblijven momenteel in Malawi. Zij
arriveerden daar kort nadat de watersnood plaatsvond. Samen met de EBC en Stichting
Stéphanos zetten zij zich volop in om ter plekke de noodhulp te coördineren.

Zaaien voor de toekomst
Het maiszaad zit nu al weer in de grond ter
vervanging van de jonge maïsplantjes die
weggespoeld zijn door de watervloed. Het
zuidelijk gebied aldaar heeft de voordelen
van meerdere keren zaaien per jaar en mest
is niet nodig vanwege de achtergelaten rijke
slib grond door de rivier. Toch een glimlach in
zorgelijke tijden.
Gebed en arm om de schouder
De getroffen naaste zie je ook in de kerk.
Bidden en een arm om de schouder slaan; dat
zijn momenten van grote waarde, momenten
die heel veel bijdragen in de verwerking van
het gezamenlijke leed. Ook dat is onderdeel
van de noodhulp.

 Voedseluitdeling

Aanhoudende regenval
Veel Malawianen wonen bij de grote rivieren;
de rivieren die na zware, aanhoudende
regenval binnen twee uur wel vijf extra
meters water moesten verwerken. Dat liep
uit op een watersnoodramp. De schade aan
mens en bezit is groot en dit vindt ook nog
allemaal plaats in de periode januari – maart
als de honger het meest nijpend is.
Passende noodhulp
De watersnood heeft dan ook grote impact
gehad voor veel bewoners van Zuidelijk
Malawi. We hebben een aantal zwaar
getroffen gezinnen bezocht, met een
team van drie medewerkers en iemand van
de overheid (meestal de dorpsoudste).
Zo konden en kunnen we situaties goed
beoordelen en besluiten tot passende
noodhulp.

de verdeling. Een administrateur van de
overheid bezegelt de ontvangst met een
duimafdruk van de ontvanger zodat geruzie
achteraf voorkomen wordt. Gezinnen
ontvangen 1 zak mais per maand.

Ruim €8.000 aan donaties voor noodhulp
Bekostiging van de noodhulp halen we uit uw
giften die zo spontaan zijn gegeven na de
oproepen van Opdracht in Afrika via onder
andere de website en Facebook. In totaal
kwam er ruim €8.000 beschikbaar voor ons
noodfonds. Bijzonder veel dank!
 50kg op het hoofd en een kind op de rug

Fantastisch om te zien met hoeveel
vreugde mannen en vrouwen 50 kg mais
op het hoofd dragen richting verafgelegen
hut. De kinderen dragen met trots het
tevens uitgereikte nylon muskietennet.
Wateroverlast en muggen gaan immers
vaak samen en daarmee ook de kans op de
vreselijke malaria. Het is overigens absoluut
 Een duimafdruk als kwitantie

Voedselverstrekking
Door het door de EBC snel ontwikkelde
noodplan konden de mensen op een
verzamelplaats voedsel, zaad en
muskietennetten in ontvangst nemen.
Alle families van een dorp vallen onder

KORTE BERICHTEN
UIT ZUID AFIKA

 Mozes Chauke

Zes kerken in aanbouw
De kerk van Mozes Chauke (PR-man van de
IECC) in Letlabile en nog vijf andere kerkjes zijn
in aanbouw. Wij hopen komend jaar elke kerk
€2.000 als bemoediging te kunnen geven.
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Nieuwe evangelisatietent
Een nieuwe evangelisatietent is dringend nodig voor de
campagnes. De oude tent is vijf jaar geleden verbrand. Een
nieuwe tent kost €6.500.
TEEM toerustingscursus
Net als in Malawi gaan ook de Zuid-Afrikaanse pastors een
toerustingscursus volgen onder leiding van David Mahlangu
(voorzitter IECC). De kosten zijn ongeveer €2.500.

UPDATE KINDERTEHUIS
RISE & SHINE
ZUID AFRIKA - Kindertehuis Rise & Shine
komt steeds verder af. En ondertussen
hebben de kinderen een onvergetelijke
Kerst meegemaakt.
Kerstmaaltijd
De weeskinderen van mama Lucya hebben
genoten van de kerstmaaltijd die mogelijk
gemaakt is door een gift van de kinderen
van de zondagschool van de Rehoboth
gemeente uit Sliedrecht. Zij kozen ervoor
hun kerstcadeau van de zondagschool in
te wisselen voor een geldbedrag voor de
kinderen van Rise & Shine.
Kleding, voedsel en medicijnen
Ook zijn we als bestuur dankbaar voor de
grote gift van Stichting Kleine Kracht die
het kindertehuis al vele jaren ondersteunt
en waardoor maandelijks kleding, voedsel
en medicijnen kunnen worden gekocht.
Zonder deze giften zou Rise & Shine geen
bestaansrecht hebben.

Moeder Lucya (rechts op de foto) met de kinderen op het zanderige terrein rondom het kindertehuis

Afbouw: plafonds, keuken en water
Verder wordt er hard gewerkt aan
de afbouw van het kindertehuis. De
plafonds in alle ruimtes zijn gereed. Ook
is de keukeninrichting compleet. Er wordt
nog gewerkt aan de voltooiing van de
watervoorziening.
Tegelactie: nog 160 m2 aan tegels nodig
We sparen nog altijd voor een tegelvloer

in het kindertehuis, de wasruimten en de
bestrating van het zanderige terrein rondom
het gebouw. Voor € 10 sponsort u een
vierkante meter tegelvloer en ontvangt u
als dank een wandtegel met een Afrikaanse
spreuk. We hebben 400 m2 nodig, waarvan
we al 240m2 bij elkaar gespaard hebben.
Er is dus nog €1.600 nodig om de totale
betegeling te kunnen financieren en
realiseren. www.opdrachtinafrika.nl/tegel

MEDISCHE ZORG BIJ WELLS OF JOY KLINIEK
MALAWI - "Na de drukke periode van hulp, die volgde op de overstromingen van januari, zijn we ons nu weer helemaal gaan richten op de
kliniek waar we medische zorg bieden aan patiënten die in ons programma zijn opgenomen." Maaike Joosse en Jolanda Bontebal houden
spreekuur. Hieronder een indruk van zo’n ochtend.
Opening van de dag
De patiënten hebben zich al verzameld en
zitten keurig op een rij te wachten als wij
aankomen. Voordat er wordt begonnen is er
eerst een opening, met veel zingen, dansen,
gebed en het lezen van een Schriftgedeelte.
Onder de patiënten zijn veel mensen met
pijnklachten, gerelateerd aan het HIVpositief zijn en de medicijnen daarvoor. Maar
ook wel vanwege het toch wel harde werken
op het land.
Het ijs breken
Vanochtend komt er een moeder met
zoontje op het spreekuur. Ze kijken
heel verbaasd als ik hen begroet met
”Goedemorgen, hoe gaat het vandaag“ in het

 Wachtende kinderen

Chichewa. Maar dan na een paar seconden
een brede glimlach, met ”Goedemorgen, en
hoe gaat het?“ terug. Het ijs is gebroken.
Klein patiëntje met witte plekken
Het verhaal waarvoor ze komen wordt aan
mijn vertaalster verteld. Al gauw wordt me
duidelijk dat die witte plekken op het hoofd
van haar zoontje het probleem zijn. Die had
ik meteen al gezien. De moeder had een paar
dagen eerder een paar wondjes ontdekt op
zijn hoofd. Ze had nog geen mogelijkheid
om naar de kliniek te gaan en had zelf
maar wat bedacht. Ze had nog ergens
een paracetamolletje gevonden en die fijn
gemaakt met wat water en op de wondjes
gesmeerd. Niet eens zo gek, we moesten

stiekem wel lachen om haar vindingrijkheid.
Voorlichting
Maar dat water, zou dat schoon geweest
zijn? Ik ben bang van niet. De wonden waren
nog verder gaan ontsteken. We hebben eerst
goed gekeken en daarna advies gegeven. Het
viel allemaal nog wel mee en gelukkig hebben
we antibioticazalf. Daarna hebben we de
moeder uitgelegd dat ze voortaan wonden
goed schoon kan maken met gekookt water.
Dit is zo’n leuk stuk van ons werk; om deze
mensen, die geen idee hebben van medische
zorg, te coachen. We hopen dat ze het
geleerde ook doorvertelt aan haar familie en
buurvrouwen!

 Spreekuur
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VANUIT HET BESTUUR
Campagne Mortuarium-project
Als het goed is is het u niet ontgaan: we
hebben ons in de maand maart enorm ingezet
om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen
voor het mortuarium-project in Malawi (het
zusterproject van de hiernaast genoemde
ambulance). De campagne beperkte zich niet
tot Nederland; ook in Malawi en Zuid-Afrika werd
gestemd! Stemmen was mogelijk t/m 31 maart.
Ter gelegenheid van haar 200-jarig jubileum
doneert Rebel's Begrafenisonderneming
in haar jubileumjaar ¤200 per verzorgde
uitvaart aan een goed doel. Ons
mortuariumproject was samen met vier
andere goede doelen geselecteerd om
mee te doen aan de publieksstemming. De
totale donatie voor het winnende doel kan
oplopen tot ¤30.000 - ¤35.000.
Nu is het wachten op de bekendmaking van het
winnende doel op 11 april. Houd onze website en
facebook in de gaten! Meer informatie over het
project: www.opdrachtinafrika.nl/mortuarium.
Annette van Vliet op verlof in Nederland
Annette, onze Malawi coördinator werkt al
acht maanden in Pakistan. Haar werk als
neonatologie-verpleegkundige wordt erg
gewaardeerd en gezegend. Moeilijk is wel het
verschil van de cultuur en de taal. Wilt u haar
steunen door gebed voor haar? Ze weet tussen
haar drukke werkzaamheden door toch nog
tijd te vinden om zich bezig te houden met het
Home Based Care project in Malawi. Hieruit
blijkt haar betrokkenheid met
Opdracht in Afrika. In de
komende tijd komt ze
3,5 week met verlof
naar Nederland. We
gaan genieten van
haar verhalen.

PR OJE C T V A N DI T KW A RT A A L

AMBULANCE VOOR MALAWI
MALAWI - Opdracht in Afrika spaart voor de aanschaf van een ambulance voor het
Chingazi Rural Hospital in Thyolo. Het vervoeren van patiënten is een groot probleem
voor dit ziekenhhuis, dat een werkgebied heeft dat ongeveer zo groot is als ’t Gooi.
Ernstig zieke patiënten moeten soms lang wachten om vervoerd te kunnen worden van
en naar het hoofd district hospitaal op 40 km afstand. Er rijdt vaak slechts eenmaal per
week een ambulance; als die al rijdt. En ook de fiets-ambulance is niet altijd afdoende. Een
ambulance zou vele levens kunnen redden.
Ambulance aangekocht, maar
financiering nog niet rond
Onze stichting is er onlangs in
geslaagd om via een veiling een
voormalige UNHCR (Verenigde
Naties) ambulance uit Botswana aan
te kopen. Momenteel regelen wij het
vervoer van Botswana naar Malawi
en de invoer van de ziekenauto. We
zijn zeer blij en dankbaar dat deze
mogelijkheid op ons pad is gebracht,
temeer omdat de beraamde kosten
 Ambulancefiets
voor dit project nu circa 50% lager (!)
uitvallen. De nieuwe bedragen zijn verwerkt in onderstaande spaar-thermometer; zoals u
ziet is de financiering nog niet rond. Uw bijdrage blijft meer dan welkom!
Waarvoor zal de ambulance
worden ingezet?
Het is de bedoeling dat de
ambulance zal voorzien in
(1) Ziekenvervoer tussen
het Chingazi hospitaal en
het grotere hoofd district
hospitaal; (2) Het vervoer van
zieken binnen het Home Based
Care programma. Rondom het
hospitaal is, mede door steun
vanuit Opdracht in Afrika, een
goedlopend Home Based Care
programma ingericht. Zieken
worden op locatie bezocht en
zoveel mogelijk ter plekke geholpen. Maar in vele gevallen is een bezoek aan het ziekenhuis
vereist. Patiënten zijn in zo’n geval aangewezen op hulp van directe naasten die hen te voet
of met een fiets moeten vervoeren; (3) Het vervoer van overleden personen, naar het nog
te realiseren mortuarium (zie de berichtgeving hiernaast) of van het ziekenhuis naar huis.
(4) Transport van medisch personeel voor diverse medische activiteiten van de EBC. Een
uitgebreidere projectbeschrijving vindt u op: www.opdrachtinafrika.nl/ambulance.

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

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