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Dreigende voedselschaarste na weersextremen
Bestuurslid Jos Joosse en zijn vrouw Maaike
zijn enkele weken voor verlof in Nederland (zij
zijn uitgezonden voor Stichting Stephanos en
verblijven op korte afstand van de EBC compound
in Thyolo). Eind juni vertrekken ze weer naar Malawi.

MALAWI - Vanuit de verhalen van de Bijbel kennen we de waterputten. In Malawi worden ze
nog steeds volgens diezelfde constructie gebouwd en ze zijn maar tien meter diep. Vlak
bij de compound in Thyolo is ook zo’n put. Het water uit deze putten is echter vervuild. Dit
komt doordat voor de nabijgelegen toiletten ook tien meter diepe gaten zijn gegraven,
waardoor het vuil zich vermengt met het grondwater. Daarnaast raakt het grondwater door
de geringe diepte van de put ook vervuild door de mest van de geiten en koeien op het land.

VANUIT HET BESTUUR

Watersnood door zware regenval.

Het werk daar gaat onverminderd door ondanks het
angstige vooruitzicht dat er een hongerperiode
dreigt per september. De oogst dit voorjaar lijkt
bijzonder slecht door eerst extreme droogte
en daarna enorme regenval en watersnood. De
ramp in januari/februari heeft grote gevolgen
gehad. Families vertellen hoe ze hun huizen
zagen instorten, soms terwijl ze op het dak ervan
stonden. Hoe ze op termieten heuvels klommen,
de enige hooggelegen plekken die nog over
waren, terwijl ze op redding door helikopters of
boten wachten. Soms werden ze omsingeld door
krokodillen.
Volgens waarnemers was dit de ergste
overstroming in Malawi in vijftig jaar. Gevolg: zo’n
175.000 daklozen, een wijdverspreide vernietiging
van basisgewassen als mais en een dreigende
volksgezondheidscrisis. Alles lijkt nu weer wat te
stabiliseren en men is weer aan het herstellen
en opbouwen. Gelukkig kwam er van alle kanten
(verwacht én onverwacht) hulp. Ook is er nieuw
zaaigoed gekocht wat straks weer geoogst kan
worden. Dit laat niet weg dat in ieder geval één
oogst volledig is weggespoeld en dat kan niet
anders of dit geeft voedselschaarste.
Mortuariumproject als derde geëindigd
Helaas is het mortuariumproject in Malawi,
ondanks uw buitengewone steun, niet verkozen tot
Jubileumdoel van Rebel's Begrafenisonderneming
in Huizen. Met bijna duizend stemmen werd
Opdracht in Afrika derde van de vijf geselecteerde
goede doelen. De donatie van zo'n ¤30.000 gaat
naar Stichting De Regenboogboom. Verdere
berichtgeving leest u op onze website.

WATER, DE EERSTE LEVENSBEHOEFTE

Een ander probleem m.b.t. het grondwater
is dat in de zeer droge zomermaanden
onvoldoende water in de put zit. Hierdoor
moet men vaak uren wachten tot het
water wat opborrelt. Mensen lopen dan
liever naar een nabij gelegen rivier met
vaak veel slechter water, vol met bilharzia
(een ziekmakend spoelwormpje). Water
wordt naar het huisje gedragen vanaf een
lager gelegen put. Dit vraagt veel energie
van vooral kinderen die vaak een half uur
bergopwaarts met een emmer water op hun
hoofd moeten lopen.

HELP ONS MEE OM THYOLO VAN
GEZOND WATER TE VOORZIEN!
Er is mogelijkheid voor diepere boringen
met schoner drinkwater, alleen 80% van de
bewoonde gebieden wordt door de overheid
hier niet van voorzien. Daarom is er nog
steeds veel gekibbel bij de pomp en wordt
er illegaal graafwerk verricht om zelf water
te zoeken, met schade aan milieu, door
vernielingen aan bomen en gewas, tot gevolg.
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Dit levert op:
• Een effectieve watervoorziening voor het EBC
ziekenhuis
• Beschikbaarheid van goed water dat niet
alleen voor de compoundbewoner beschikbaar
is, maar ook voor de bevolking rondom.
• Een zuinige irrigatie van het ingezaaide land,
waardoor van de vruchtbare, maar nu veel te
droge, grond zelfs dubbel geoogst kan worden.
Een ZuidAfrikaanse firma
gaat met zwaar
materieel starten
in juni 2015.

Georganiseerd watergebruik leidt tot
een betere kwaliteit van water en is
milieuvriendelijk.
Onze droom: Blij met water uit de kraan 

Nog ¤ 5.500 nodig
Deze unieke milieu vriendelijke pomp met een groot voorzieningsgebied voor de omgeving, zal
een voorbeeld zijn voor Malawi en brengt het gebied op een hoger economisch plan. Het totale
project kost € 8.500. Een enthousiaste betrokken sponsor heeft al € 3.000 bij elkaar gespaard.
Er is dus nog € 5.500 nodig. Dit is inclusief al het leidingwerk en twee waterspaartanks.
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In Zuid-Afrika wordt druk gebouwd. Zowel
immaterieel als materieel.
Zo zijn David Mahlangu, onze voorzitter in
Zuid-Afrika, en Mozes Chauke, onze PRman, net terug van een bemoedigende
mannenconferentie en organiseert de IECC
in juli een jeugdrally om jongeren van de kerk
toe te rusten. Verder zijn Alfred Tjatji en zijn
vrouw erg blij, want door een gift uit Nederland
hebben zij nu een plafond kunnen plaatsen in
hun kerk in Mampgokgo.
Op diverse plaatsen is er echter nog (bouw-)
werk aan de winkel. Zo heeft de kerk van de
tweede voorzitter van de IECC, David Dludlu,
dringend een dak nodig. Verder is bij ons
kindertehuis Rise & Shine door uw tegeltjesgiften inmiddels binnen een tegelvloer
gerealiseerd, maar we hopen ook nog het
terrein rondom het kindertehuis te kunnen
betegelen. Daarnaast is er nog een grote
wens om een nieuwe evangelisatietent te
kopen om zo verder te bouwen aan nieuwe
gemeenten voor Gods Koninkrijk.
P2 • Achtergrond: Kinderen in Afrika. Over
leefomstandigheden, huisvesting, onderwijs en
kinderen in de kerk.
P2-3 • Wat doet Opdracht in Afrika voor
kinderen in Malawi en Zuid-Afrika?

HUISBEZOEK DOOR WELLS OF JOY
MALAWI - Maaike Joosse woont enkele jaren
in Malawi en bezoekt zieken en invaliden aan
huis. Hier een fragment uit zo’n bezoek.

PROJECT VAN DIT KWARTAAL

P3 • Financiële verantwoording over 2014: Het
afgelopen jaar werd ons werk weer gesteund door
de warme betrokkenheid van onze donateurs. Uw
donaties zijn goed besteed!
P3 • Huidige financiële noden
is de spreekbuis en begint het gesprek dat
vol zit met beleefdheden en daardoor met de
vertaling erbij erg lang duurt. Koffie krijg ik niet,
wel een bordje chima (een soort maïspap) waar
ik voorzichtig een hapje van neem.

P4 • Gezond water voor Thyolo (Malawi).
Voor ¤ 5.500 hebben de inwoners en het
ziekenhuis toegang tot schoon drinkwater
P4 • Update vanuit het bestuur
nachtje zullen observeren. Onder gezang en geklap
van de familie vertrek ik weer. De mensen zijn
oprecht blij met de zorg.

Gospelkoor Switch

De bestaande waterput is vervuild en staat
soms droog. Het oppervlaktewater is echter
nog ongezonder.

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

We willen hiervoor graag:
• Boren voor waterwinning tot op 55 meter diep
• Drie aansluitingen, twee handpompen voor
omwonenden en één elektrische pomp voor het
hospitaal, in combinatie met zonne-energie
daar de zon overvloedig aanwezig is.
• Een comité van de compound én de
omwonenden, waarbij iedereen iets bijdraagt
voor het onderhoud.
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Met twee van deze handpompen en een elektrische pomp
zullen het ziekenhuis, compounders en omwonenden uit de
wijde omgeving gezond water kunnen drinken.

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

Mijn fiets zet ik tegen een boom. Ik heb een
melding
gekregen van een ernstig ziek persoon
...
en gelukkig heb ik het hutje waar ik moet zijn
kunnen vinden. Kakelende kippen komen me
tegemoet. Mijn komst is aangekondigd, een
stoel is er niet, maar een rieten mat wordt
voor mij op de grond gelegd. De hele familie
gaat rondom de mat zitten om te luisteren
en te kijken naar wat die blanke “mazungu”
dan wel komt doen. Het hoofd van de familie

Ik onderzoek de patiënt en vertel dat in de
vergadering van Wells of Joy besproken wordt
of er medicijnen verstrekt kunnen worden. Ook
beoordeel ik of de patiënt de volgende keer
naar onze EHBO post kan komen want eenmaal
bezoeken aan huis, wekt ook verwachtingen.
De patiënt, waar het nu om gaat, heeft geen
middelen om zelf iets voor de medicijnen te
bekostigen en haar kindje vind ik heel verzwakt,
dat mag mee naar onze post waar we het een

...

Maaike Joosse op huisbezoek
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KINDEREN IN AFRIKA
Het leven als kind in Zuid-Afrika en Malawi
ziet er heel anders uit dan dat van onze
kinderen in Nederland. Naast het verschil
in klimaat, cultuur en gezinsleven, zijn ook
hun toekomstkansen totaal verschillend
van Westerse kinderen.
Huisvesting
In Zuid-Afrika wonen veel zwarte kinderen met
hun moeder en als ze geluk hebben ook met
hun vader in de zogenaamde RDP huisjes. Deze
huisjes zijn ontstaan vanuit het “Reconstruction
Development Programme”, ontwikkeld door
Nelson Mandela. Hij wilde geen sloppenwijken

 De "government houses", een initiatief van
Nelson Mandela. Maar langzaam veranderen de
RDP-wijken in "plakkerskampen".

meer en bedacht het plan om aan gezinnen
kleine identieke bakstenen huisjes op een stukje
grond te geven. Het toilet bevindt zich daarbij
in een hokje buiten. De huisjes staan in grote
buurten bijeen, omringd door een hek en verdeeld
over het terrein staat grote lantaarnpalen als
verlichting. Een mooi initiatief, maar helaas
zie je steeds vaker dat familieleden van de
gezinnen aan de huisjes golfplaten hutjes
plakken. Hierdoor ontstaan er de zogenaamde
“plakkerskampen” en gaat het geheel weer lijken
op een sloppenwijk.
In Malawi wonen de kinderen met hun moeder,
soms is er ook een vader, in kleine hutjes van
zelfgemaakte stenen van de kleigrond. De
stenen zijn niet altijd gebakken waardoor het
huisje instort bij een flinke regenbui. Het dak is
van gras (waar de malariamug zich heerlijk in kan
nestelen) en moet elk jaar vernieuwd worden
anders gaat het lekken. De huisjes staan in
kleine groepjes of gewoon eenzaam in de bush.
De grond rondom de huisjes wordt elke dag
zorgvuldig geveegd om slangen te weren. Buiten
wordt gekookt op een houtvuurtje. Het grootste
gedeelte van de kinderen in Malawi is niet gewend
aan een toilet, elektriciteit of stromend water.

...

In Zuid-Afrika, maar vooral in Malawi zijn heel veel
kinderen wees, omdat hun ouders zijn bezweken
aan hiv/aids. Deze ziekte woekert door beide
landen en maakt veel slachtoffers. De kinderen
worden soms door familie of in weeshuizen
opgevangen, maar helaas zwerven ze ook op
straat. Daarom is het juist zo bijzonder dat je
wel overal vrolijk rondspringende kinderen ziet
die spelen met blikjes of voetballen met een
balletje gemaakt van lapjes stof.
Onderwijs
Het basisonderwijs is gratis in Zuid-Afrika en
van goed niveau. Er zijn naast “witte en zwarte”,
ook gemengde scholen. Wel moet er een
schooluniform aangeschaft worden, dit om het
verschil tussen arm en rijk te minimaliseren en
zijn schoenen vanwege de hygiëne verplicht.
Vanwege geldgebrek voor de aanschaf van deze
kleren gaat voor weeskinderen het onderwijs
vaak aan hun neus voorbij.
Ook in Malawi is het onderwijs gratis. Maar de
klassen zijn enorm groot. Tussen de 80 en 100
kinderen per groep is heel gewoon. Er is weinig
tot geen lesmateriaal. Zelfs vaak geen krijtje

WAT DOET OIA VOOR KINDEREN?
Opdracht in Afrika ondersteunt o.a. het
kindertehuis Rise & Shine in ZuidAfrika, dat weeskunderen opvangt.
Kinderen die hiv/aids hebben
krijgen hier ook medicijnen.
Verder is er een grote crèche
om alleenstaande moeders de
gelegenheid te geven overdag
te werken. De weeskinderen
krijgen schooluniformen en
schoenen zodat ze in ieder geval
naar school kunnen. In Chikwonde bij een
kerkje van de EBC in het zuiden van Malawi zijn

kinderen naar het onderwijs te sturen. De
gedachte hierachter is dat zij het tot nu toe
ook hebben gered.
Kinderen in de kerk
De kerkdienst is voor de kinderen een leuke
afwisseling van de wekelijkse sleur. De kleine
baby’s bivakkeren in een draagdoek bij de
moeder. Grappig is het om het verschil in
dragen te zien. In Zuid-Afrika worden de baby’s
op de rug gedragen en in Malawi hangen ze
op de rechter heup. Ze slapen gewoon door
tijdens het dansen en zingen in de dienst.
Voor de wat grotere kinderen is er tijdens de
dienst zondagschool. In Zuid-Afrika gaat dat
er heel gedisciplineerd aan toe. Er worden
Bijbelteksten uit het hoofd geleerd, die hardop
worden voorgedragen. In Malawi gaat het
allemaal wat gemoedelijker en worden veel
Bijbelverhalen verteld. Natuurlijk wordt er veel
op z’n Afrikaans gezongen en gedanst.

 Malawi: Kinderen in schooluniform krijgen tussen
de middag gratis pap uitgedeeld

voor het schoolbord. Veel scholen hebben een
half afgemaakt dak vanwege geldgebrek. In de
regentijd is er dan ook geen les omdat alles en
iedereen nat wordt. Een schooluniform wordt
vaak aan de armste kinderen gratis verstrekt en
schoenen zijn niet verplicht. Tussen de middag
wordt er gratis pap uitgedeeld. Toch gaat 50%
van de kinderen in Malawi niet naar school. Het
analfabetisme is erg hoog onder de Malawianen
en daardoor vinden ouders het niet nodig hun

 Kinderen in Malawi, met op de
achtergrond een hutje van zelfgemaakte
stenen, kleigrond en een dak van gras
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€

HUIDIGE FINANCIËLE NODEN
In Zuid-Afrika is, zoals in begin van deze
nieuwsbrief is vermeld, geld nodig voor:
• Kerkbouw Ps. Mozes Chauke in Letlabile:
€ 3.000
• Kerkdak van David Dludlu in Mabaloka: € 3.500
• Nieuwe evangelisatietent: € 6.500
Voor tegels rondom het kindertehuis Rise &
Shine kijkt u op www.opdrachtinafrika.nl/tegel.
Ook kunt u nog altijd een geit kopen bij ons
geitenproject (¤20) en een dominee adopteren
(¤25/mnd). Zie hiervoor onze website.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Ook afgelopen jaar mochten wij ons weer gesteund weten door trouwe donateurs, zowel bestaand als nieuw. Een achterban die ook betrokken is op de
financiën ervaren wij als een rijke zegen en we zijn u oprecht dankbaar voor alle donaties die de stichting het afgelopen jaar mocht ontvangen. Hieronder
treft u een verkorte weergave aan van de balans en staat van baten en lasten zoals deze is vastgesteld in de laatst gehouden bestuursvergadering.

Bezittingen
Banktegoeden
Leningen
Overig
Totaal
Reserves
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Fondsen
Projecten Malawi
Kindertehuis Rise & Shine
Landbouwproject
Home Based Care project
Werkgroepen
Overig

Totaal

 Zondagschool in Zuid-Afrika

kinderen met hiv/aids. Zij krijgen medicijnen
en medische verzorging en een project
voor zwanger vrouwen met hiv/aids
die tijdens hun zwangerschap en
na hun bevalling een tijd lang
gevolgd worden.
Daarnaast geven we in Malawi
alfabetiseringscursussen aan
volwassenen en proberen ze
zo te bemoedigen hun kinderen
naar school te sturen. Tenslotte
wordt in beide landen voor de
zondagscholen kinderevangelisatiemateriaal verstrekt.

er inmiddels ook vergevorderde plannen voor
het bouwen van een wezenopvang
gecombineerd met een
crèche. Verder
wordt in Malawi
medische zorg
geboden aan
kinderen door
onze dochterorganisatie
Wells of Joy en
hebben we in ons Home
Based Care programma van de
EBC een “under five programme” voor kleine

31-12-2014
€

31-12-2013
€

90.849
0
369

63.557
2.294
2.916

91.218

68.767

38.781
6.000
44.781

19.903
5.000
24.903

5.969
7.256
978
9.426
9.091
8.283
5.434
46.437

6.520
7.635
903
17.928
8.699
0
2.179
43.864

91.218

68.767

Toelichting
o De lening is - mede door koersverschillen - al in
2014 volledig afgelost.
o In 2014 konden we melding maken van een tweetal
bijzondere giften: voor algemene besteding werd
€ 25.000 en specifiek voor kerkbouw in Swaziland
werd € 10.000 ontvangen. Eerstgenoemde gift is
deels al aangewend, maar betekent gelukkig ook
een forse versterking van onze algemene reserve
voor de komende jaren. Met laatstgenoemde
gift konden we direct gehoor geven aan een
noodoproep en aanwenden voor aankoop van een
perceel in Swaziland waar een kerk op gebouwd zal
gaan worden.
o Bij “projecten Malawi” kan met name worden

Ontvangsten
Algemeen
Projecten Malawi
Kindertehuis Rise & Shine
Landbouwproject
Home Based Care project
Werkgroepen
Wells of Joy
Overig

Uitgaven
Algemeen
Projecten Malawi
Kindertehuis Rise & Shine
Landbouwproject
Home Based Care project
Werkgroepen
Wells of Joy
Overig
Lasten voor werving baten

Resultaat jaar

gedacht aan de opzet van het dienstencentrum
(met bakkerij) en het geitenproject.
o Ook dit jaar mochten weer vele donaties voor het
kindertehuis Rise & Shine (ZA) worden ontvangen.
De nieuwbouw en verdere inrichting naderen nu
echt hun voltooiing.
o Onder lokale verantwoordelijkheid en supervisie
van onze stichting wordt het Home Based Care
Project (Malawi) uitgevoerd. Ook voor 2015 zijn
nog gelden beschikbaar om dit project te kunnen
continueren maar de fondsen hiervoor zijn dan
volledig aangewend. We zijn uiteraard bezig
fondsen aan te boren om de voortgang van het
project zeker te kunnen stellen. Wij zullen u hiervan
op de hoogte houden.

2014
€

2013
€

48.129
13.863
3.821
75
1.250
42.964
11.283
18.081
139.466

30.368
15.380
10.340
287
1.793
7.448
0
8.309
73.925

21.694
14.414
4.199
0
9.752
43.113
3.000
14.286
110.458
7.557

17.593
12.739
7.501
200
8.809
7.401
0
7.707
61.950
11.793

21.451

182

o In Malawi zijn in 2014 diverse jongerenwerkgroepen
actief geweest. De werkgroepleden zorgen
zelf voor het overgrote deel van de benodigde
financiën voor hun werkzaamheden middels
diverse acties.
o In 2014 mochten we het project en donateurs
van Wells of Joy (Malawi) verwelkomen bij onze
stichting.
o De “lasten voor werving baten” betreffen de
drukwerk-/portikosten en de gemaakte reis- en
verblijfkosten.
Van alle genoemde punten heeft in onze

nieuwsbrieven uitgebreide informatie gestaan
zodat u zich een goed beeld kunt vormen van de
besteding van uw giften.

Wilt u het volledige jaarrapport inzien? Stuur dan een verzoek aan info@opdrachtinafrika.nl. U krijgt het jaarrapport dan kosteloos toegestuurd / gemaild.
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steeds veel gekibbel bij de pomp en wordt
er illegaal graafwerk verricht om zelf water
te zoeken, met schade aan milieu, door
vernielingen aan bomen en gewas, tot gevolg.

Redactie: 		
Vormgeving:

Frida Barmentlo
Henk Schaap

Dit levert op:
• Een effectieve watervoorziening voor het EBC
ziekenhuis
• Beschikbaarheid van goed water dat niet
alleen voor de compoundbewoner beschikbaar
is, maar ook voor de bevolking rondom.
• Een zuinige irrigatie van het ingezaaide land,
waardoor van de vruchtbare, maar nu veel te
droge, grond zelfs dubbel geoogst kan worden.
Een ZuidAfrikaanse firma
gaat met zwaar
materieel starten
in juni 2015.

Georganiseerd watergebruik leidt tot
een betere kwaliteit van water en is
milieuvriendelijk.
Onze droom: Blij met water uit de kraan 

Nog ¤ 5.500 nodig
Deze unieke milieu vriendelijke pomp met een groot voorzieningsgebied voor de omgeving, zal
een voorbeeld zijn voor Malawi en brengt het gebied op een hoger economisch plan. Het totale
project kost € 8.500. Een enthousiaste betrokken sponsor heeft al € 3.000 bij elkaar gespaard.
Er is dus nog € 5.500 nodig. Dit is inclusief al het leidingwerk en twee waterspaartanks.
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KINDERE

BOUWEN IN ZUID AFRIKA

IN AFRIK
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In Zuid-Afrika wordt druk gebouwd. Zowel
immaterieel als materieel.
Zo zijn David Mahlangu, onze voorzitter in
Zuid-Afrika, en Mozes Chauke, onze PRman, net terug van een bemoedigende
mannenconferentie en organiseert de IECC
in juli een jeugdrally om jongeren van de kerk
toe te rusten. Verder zijn Alfred Tjatji en zijn
vrouw erg blij, want door een gift uit Nederland
hebben zij nu een plafond kunnen plaatsen in
hun kerk in Mampgokgo.
Op diverse plaatsen is er echter nog (bouw-)
werk aan de winkel. Zo heeft de kerk van de
tweede voorzitter van de IECC, David Dludlu,
dringend een dak nodig. Verder is bij ons
kindertehuis Rise & Shine door uw tegeltjesgiften inmiddels binnen een tegelvloer
gerealiseerd, maar we hopen ook nog het
terrein rondom het kindertehuis te kunnen
betegelen. Daarnaast is er nog een grote
wens om een nieuwe evangelisatietent te
kopen om zo verder te bouwen aan nieuwe
gemeenten voor Gods Koninkrijk.
P2 • Achtergrond: Kinderen in Afrika. Over
leefomstandigheden, huisvesting, onderwijs en
kinderen in de kerk.
P2-3 • Wat doet Opdracht in Afrika voor
kinderen in Malawi en Zuid-Afrika?

HUISBEZOEK DOOR WELLS OF JOY
MALAWI - Maaike Joosse woont enkele jaren
in Malawi en bezoekt zieken en invaliden aan
huis. Hier een fragment uit zo’n bezoek.

PROJECT VAN DIT KWARTAAL

P3 • Financiële verantwoording over 2014: Het
afgelopen jaar werd ons werk weer gesteund door
de warme betrokkenheid van onze donateurs. Uw
donaties zijn goed besteed!
P3 • Huidige financiële noden
is de spreekbuis en begint het gesprek dat
vol zit met beleefdheden en daardoor met de
vertaling erbij erg lang duurt. Koffie krijg ik niet,
wel een bordje chima (een soort maïspap) waar
ik voorzichtig een hapje van neem.

P4 • Gezond water voor Thyolo (Malawi).
Voor ¤ 5.500 hebben de inwoners en het
ziekenhuis toegang tot schoon drinkwater
P4 • Update vanuit het bestuur
nachtje zullen observeren. Onder gezang en geklap
van de familie vertrek ik weer. De mensen zijn
oprecht blij met de zorg.

Gospelkoor Switch

De bestaande waterput is vervuild en staat
soms droog. Het oppervlaktewater is echter
nog ongezonder.

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

We willen hiervoor graag:
• Boren voor waterwinning tot op 55 meter diep
• Drie aansluitingen, twee handpompen voor
omwonenden en één elektrische pomp voor het
hospitaal, in combinatie met zonne-energie
daar de zon overvloedig aanwezig is.
• Een comité van de compound én de
omwonenden, waarbij iedereen iets bijdraagt
voor het onderhoud.

#

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

Met twee van deze handpompen en een elektrische pomp
zullen het ziekenhuis, compounders en omwonenden uit de
wijde omgeving gezond water kunnen drinken.

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

Mijn fiets zet ik tegen een boom. Ik heb een
melding
gekregen van een ernstig ziek persoon
...
en gelukkig heb ik het hutje waar ik moet zijn
kunnen vinden. Kakelende kippen komen me
tegemoet. Mijn komst is aangekondigd, een
stoel is er niet, maar een rieten mat wordt
voor mij op de grond gelegd. De hele familie
gaat rondom de mat zitten om te luisteren
en te kijken naar wat die blanke “mazungu”
dan wel komt doen. Het hoofd van de familie

Ik onderzoek de patiënt en vertel dat in de
vergadering van Wells of Joy besproken wordt
of er medicijnen verstrekt kunnen worden. Ook
beoordeel ik of de patiënt de volgende keer
naar onze EHBO post kan komen want eenmaal
bezoeken aan huis, wekt ook verwachtingen.
De patiënt, waar het nu om gaat, heeft geen
middelen om zelf iets voor de medicijnen te
bekostigen en haar kindje vind ik heel verzwakt,
dat mag mee naar onze post waar we het een

...

Maaike Joosse op huisbezoek
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