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

VANUIT HET BESTUUR

DREIGENDE HONGERSNOOD IN MALAWI

Bestuursbezoek naar Malawi en Zuid-Afrika
Frida Barmentlo (voorzitter van OiA) en haar man
Gerard hopen van half oktober tot eind oktober
activiteiten van de stichting te bezoeken in
Malawi, Botswana en Zuid-Afrika.

Europa wordt overspoeld met vluchtelingen en er zijn vreselijke berichten
van oorlog in het Midden-Oosten. We zijn allemaal ontredderd en vragen
ons af hoe we deze mensen het beste kunnen helpen. Dan is er nog een
vergeten plekje op deze aarde: Malawi, vijf keer zo groot als Nederland,
verstopt tussen Mozambique en Tanzania. Het land is begin dit jaar
overspoeld met water waardoor de gehele oogst mislukt is. Zuid-Malawi
wordt nu overspoeld door honger. Er is daar maar 20 procent van de
normale hoeveelheid maïs in het land aanwezig.

Zoals eerder vermeld zal de nieuwe
watervoorziening op de compound van de EBC in
Thyolo (Malawi) feestelijk geopend worden. Frida
gaat in het hospitaal o.a. een reanimatiecursus
geven en Gerard gaat Grace Monjeza helpen met
de personeelsadministratie van het ziekenhuis.
Verder gaan ze plannen maken voor het inrichten
van de operatiekamer en zullen ze een aantal
bemoedigingsbezoeken brengen aan de diverse
projecten.
De reis gaat dan naar Botswana, waar een kerk
geopend mag worden. Vervolgens bezoeken ze
kindertehuis Rise and Shine in Zuid-Afrika, waarna
ze doorreizen naar de najaarsconferentie van de
IECC in Dennilton (Zuid-Afrika). We vragen u, als
lezers van deze brief, gebed om Zegen voor deze
reis en een veilige thuiskomst.
Dankbaarheid omtrent giften
Binnenkort ontvangt stichting Opdracht in
Afrika een grote gift van een andere stichting
voor ondersteuning van medische doelen in
ontwikkelingslanden. Het mag dus besteed
worden aan het inrichten van de operatiekamer in
het hospitaal, het Home Based Care project (HBC)
en andere doelen met medisch raakvlak. Deze
gift komt precies op het goede moment, omdat
begin 2016 de beschikbare fondsen voor het HBCproject volledig zouden zijn gebruikt. Hierdoor
kan dit prachtige humanitaire project voortgezet
worden.

Mensen verstoppen hun voedselvoorraadje
zodat het niet gestolen wordt. Ze eten
nu al minder om eten uit te sparen
voor straks. De overheid belooft in de
buurlanden eten te kopen, maar stuit op
gigantisch hoge prijzen. Er wordt rekening
gehouden met schoolsluiting in december
als de kinderen te zwak zijn om het eind
naar school te lopen.

IN MALAWI DENKT MEN ANGSTIG
TERUG AAN HET JAAR 2002.
MEN AT GRAS EN MUIZEN OM TE
OVERLEVEN.
beschikbaar. Maar om de honger te kunnen
indammen is uw gift echt nodig om voedsel te
kopen en maïszaad en kunstmest voor de oogst
van volgend jaar aan te schaffen.

ER IS SLECHTS 20% VAN DE
NORMALE HOEVEELHEID MAÏS
AANWEZIG

Voelt u zich aangesproken? Deel in uw
overvloed met uw verre naaste en red ze van de
hongersnood. Voor €20, - kan een gezin van vijf
mensen, twee maanden eten.

Malawi denkt terug aan het jaar 2002
toen er ook hongersnood was. In dat jaar
werden de laatste geiten geslacht en at
men gras en muizen om maar te overleven.
Met steun van onze stichting heeft de
Evangelical Brethern Church (EBC) al in
juni tegen normale prijs, maïs op voorraad
kunnen inkopen. Dat ligt klaar om straks
verdeeld te worden aan de allerarmsten.
Gelukkig hebben we ook nog de bakkerij die
met bijdrage van de OiA-donateurs sinds
vorig jaar draait. Daardoor is er ook brood
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DANKBAARHEID EN ZORG
Met grote dankbaarheid kijken we als
bestuur terug op de afgelopen periode. Door
uw ondersteuning en verschillende grote
giften waren we in staat om een tegelvloer
te realiseren in het kindertehuis in ZuidAfrika en watervoorzieningen en de komst
van een ambulance te realiseren in Malawi.
In deze nieuwsbrief leest u meer over deze
successen.
Maar tegelijkertijd houden we ons hart vast
voor de komende periode, als we denken
aan de situatie in Malawi. Na de watersnood
begin dit jaar, is de oogst mislukt. Er is maar
20% van de normale hoeveelheid maïs in het
land. Daarom is de dreigende hongersnood
het project van dit kwartaal. U leest er meer
over op pagina 4.

De maïs wordt gepeld

P2 • Na een lange reis vanuit Botswana heeft
de per veiling gekochte ambulance Malawi
bereikt. Het hele dorp Thyolo liep uit om de
ambulance binnen te halen.
P2 • Bestuurswisseling Zuid-Afrika

P3 • Uit de dagelijkse realiteit bij Wells of
Joy in Malawi. Jolanda Bontenbal vertelt over de
kleine Chimoso van vijf maanden die gered werd
van ondervoeding.
P3 • Nieuwsupdates uit Zuid-Afrika

PROJECT VAN DIT KWARTAAL

P4 • Na watersnood begin dit jaar dreigt nu
de hongersnood in het straatarme Malawi
door mislukte oogsten. Met angst wordt
teruggedacht aan het rampjaar 2002...

WATER, DE EERSTE LEVENSBEHOEFTE
Dit was het project van het vorige kwartaal. Een enorm succes!
Door uw geweldige betrokkenheid om te geven
voor dit project en een barmhartige lezer die
het tekort aan financiën heeft aangevuld,
kunnen de elektrische waterpomp voor het
hospitaal in Thyolo en de handpomp met
gezond drinkwater voor de omwonenden
helemaal gerealiseerd worden.
Voedsel-uitdeling tijdens een eerdere schaarste-periode

Frida Barmentlo
Henk Schaap

•

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

Wilt u als kerk, club of vereniging ook
meesparen om één van onze projecten te
ondersteunen (eenmalig of structureel)?
Neemt u dan contact op met ons secretariaat.
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Hongersnood dreigt in Malawi

De kookclub “Zal ik koken” uit Huizen heeft
heel verrassend € 1.000 gedoneerd aan het
ambulance-project. De catechisatie-jongeren uit
de Zenderkerk in Huizen zullen komend seizoen
voor de inrichting van de ambulance gaan sparen.
Wat een prachtige initiatieven!

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

De oogst is 5x zo klein als normaal

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

We zijn onze God ontzettend dankbaar voor
het feit dat Hij dit mogelijk gemaakt heeft. Het
brengt de economische situatie en het welzijn
van de bewoners van Thyolo en omgeving
op een hoger plan. De mensen zijn blij en
verwonderd dat hun dit mag overkomen.

Er is inmiddels al begonnen met het
aanboren. Dit ging echter niet zonder
moeilijkheden. Jos Joosse, ons bestuurslid
die in de buurt van Thyolo woont en werkt,
is projectleider van dit project. Hij was erg
bezorgd over de voortgang. Twee keer
moest er gestopt worden met boren en
enkele tientallen meters verderop opnieuw
begonnen worden vanwege grote keiharde
rotsen diep in de bodem, waar de boor
op stuk sloeg. Maar nu gaat het goed. In
oktober tijdens het bestuursbezoek van
Opdracht in Afrika hopen we de pomp
officieel in gebruik te nemen.
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AMBULANCE

GERED VAN ONDERVOEDING

OP EEN REIS MET
HINDERNISSEN

Spannend waren de biedingen van
bestuursleden Gerjos en Esther op de
ambulance van de United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR). Op het
laatste moment ging er toch nog iemand
meebieden. Gelukkig trok Opdracht in Afrika
aan het langste eind en waren we de trotse
bezitters van een ambulance voor Malawi.
Deze kon mede betaald worden door giften
van u als donateur. Een grote wens ging in
vervulling voor het hospitaal in Thyolo. Maar…
Hij stond in Botswana!
Afrikaans lang
Joshua Monjeza en zijn vrouw Grace wilden
hem graag ophalen. Dat ging niet zonder
hindernissen. De ambulance stond enkele
weken geparkeerd bij de zus van Grace die in
Botswana woont. Bij het ophalen bleek hij niet
te starten en dat moest eerst gerepareerd
worden. De nodige vergunningen voor het
vervoer naar Malawi, door Mozambique en
Zimbabwe moesten geregeld worden. Dat
duurde “Afrikaans” lang. De reis, 1700 kilometer,
zou in drie dagen gereden kunnen worden.
De wegen, merendeels zandpaden, dwars
door gebieden met wild, waren vol met gaten
en kuilen. De auto heeft diverse malen vast
gezeten in diepe kuilen. Bij de grenzen moest
soms dagen gewacht worden voordat er
permissie werd verleend om door te gaan; vaak
tegen flinke betaling. Ook mocht de ambulance
niet zelf rijden in Zimbabwe en moest dus per
gehuurde oplegger worden vervoerd.
Zonder zwaailicht
Het zwaailicht heeft de reis niet overleefd. Het
is of gestolen of eraf gevallen, in het heetst

MALAWI - Wells of Joy is een organisatie die
zich inzet voor kwetsbare groepen zoals
straatkinderen, wezen en zieken en mensen
besmet met hiv/aids. Jolanda Bontenbal
woont in Malawi en is verpleegkundige voor
Wells of Joy. Ze geeft een impressie van haar
werk.

De ambulance is ter plaatse na een lange reis uit Botswana!
Inzet: de ziekenwagen beschikt over een basale inrichting. We sparen verder voor de medische apparatuur.

van de strijd is dat niet duidelijk. In Malawi is
geen zwaailicht te krijgen dus Gerard en Frida
Barmentlo nemen op de komende bestuursreis
een nieuw zwaailicht mee, plus groene kruizen
die op de deuren geplakt moeten worden (nu
zitten er rode op, wat niet gebruikelijk is in
Malawi). Uiteindelijk heeft de reis meer dan
twee weken geduurd. Maar toen ze eindelijk
aan kwamen rijden bij de compound in Thyolo,
liep het hele dorp uit en is de auto feestelijk
binnengehaald.

BESTUURSWISSELING BIJ DE
IECC (ZUID-AFRIKA)

Nog even verder sparen… Helpt u mee?
Het ambulance-project mocht al rekenen op
veel steun. Er is inmiddels een prachtig bedrag
van € 3.980 gespaard (waarvan € 2.490
vanuit de voedselverkopen van de Nieuwe
Kerk in Huizen). De ambulance is dus al ter
plekke, maar er rest nog een financieringsgat
van € 2.420. Ook is de ziekenauto nog niet
volledig operationeel. Voor de inrichting is nog
€ 2.500 nodig voor beademingsapparatuur,
zuurstofflessen, hartbewakingsapparatuur,
een defibrilator, ambulancepakken, etc.

Verder wordt hij leider en coördinator van het
tentteam wat betekent dat hij vier keer per
jaar veertien dagen op weg gaat met de tent
voor evangelisatie.

David Mahlangu stopt met het
voorzitterschap bij de IECC. Hij blijft wel
in het bestuur, maar voor een effectiever
beleid gaat hij zich richten op kernzaken
als bezoeken van de buitenlandse
gebieden (Swaziland en Botswana) en
visitatiebezoeken aan de IECC-gemeenten
t.b.v. gemeenteopbouw.

David heeft een universitaire theologieopleiding gedaan. Daarom is hij in staat
toerustingscursussen te geven van de
Stichting Veritas aan de andere predikanten
van de IECC. Opdracht in Afrika gaat dit
financieel ondersteunen. Verder is hij
natuurlijk ook nog predikant van zijn eigen
gemeente in Dennilton.

Tijdens het huisbezoek moest ik Ruth ernstig
overtuigen dat het toch echt verstandig was
om met mij mee te gaan naar het ziekenhuis
met haar ernstig ondervoede baby Chisomo
(vijf maanden). Zelf was Ruth uitgeput en
verzwakt door aanhoudende diarree. Ze
ging pas mee nadat we voor haar andere
drie kinderen onderdak bij de buren hadden
geregeld. Ineengedoken zat ze achter in
de auto tijdens de hobbelige rit naar het

ziekenhuis. Ik was in de veronderstelling dat
ze zeker beiden opgenomen zouden worden.
Helaas werd ik de volgende dag gebeld dat
ze weer naar huis moesten. Ik wist dat de
baby dit niet zou overleven gezien de zeer
armoedige huisvesting van Ruth en de
onhygiënische omgeving. Ze was te zwak om
elke dag de luttele kilometers te lopen naar
de dichtstbijzijnde waterput. In overleg met
ons bestuur besloot ik moeder en kind mee te
nemen naar ons centrum. We hebben daar een
paar bedden voor nood. Zo had Ruth de rust om
op te knappen en kreeg ze goede verzorging
van vrijwilligster Agnes.
Na een paar dagen kwam ik even kijken en zag
dat de baby weer dronk en gegroeid was. De
opluchting straalde van het gezicht van zijn
moeder en ze dankte God en de vrijwilligers
voor de zorg en liefde die ze had ervaren in ons
centrum.

zoontje Chimoso en

vrijwiiliger Agnes

MEER WETEN OVER WELLS OF JOY?
Wells of Joy is sinds 2014 actief onder
Stichting Opdracht in Afrika. Onlangs is
onze website aangevuld met uitgebreidere
informatie over het werk van Jolanda en
haar collega’s. Kijk op:
www.opdrachtinafrika.nl/wellsofjoy

Landbouwproject Bloempoort
Het landbouwproject Bloempoort en nieuwe
proeftuinprojecten in Malawi kunnen op dit
moment niet verder ontwikkeld worden door
ernstig geldgebrek. Dit is echt een gemiste
kans voor de werkgelegenheid en een probleem
vanwege de voedselschaarste.
In 2016 wordt dit een speerpunt van Opdracht
in Afrika.

NIEUWSUPDATES
ZUID-AFRIKA

Najaarsconferentie
De IECC maakt zich op voor de
najaarsconferentie in Dennilton. Er zullen
beleidsbesluiten worden genomen voor
het komende jaar. De nieuwe voorzitter zal
gekozen worden en verder is er voor jong
en oud ruime gelegenheid voor inspraak en
lanceren van nieuwe ideeën. Veel mensen
uit alle gemeenten van de IECC komen van
heinde en verre hierop af. Naast de serieuze
onderwerpen is er tijd voor bezinning en
aanbidding en vooral ook ontmoeting met
elkaar met gezellig eten en zingen.

(v.l.n.r.) Ruth, haar

Tegelvloer kindertehuis gerealiseerd!
Ook moeder Lucya van kindertehuis Rise and
Shine zal met een groep kinderen aanwezig zijn.
Ze is erg trots op de nieuwe tegelvloer in het
huis. Er wordt nog gewerkt aan de tegels op het
terrein rondom het huis. U kunt nog altijd voor
€ 10 een spreuk-tegel kopen om de financiering
rond te krijgen. Uw gift blijft ook welkom voor
inrichting en onderhoud van de kinderkamers,
kleding, voedsel en hiv/aids-medicijnen.

Evangelisatiewerk
Opdracht in Afrika biedt financiële
ondersteuning aan bijbelschoolstudenten en
investeert in gemeenteopbouw (bijvoorbeeld
door middel van kerkbouw en het verstrekken
van Bijbels). Begin 2016 hopen we genoeg
geld gespaard te hebben om een nieuwe
evangelisatietent te kopen.
Ook hiervoor is uw ondersteuning en uw gebed
altijd meer dan welkom!

Op de foto David (l) en zijn gezin. Zijn vrouw
en hij hebben geen eigen kinderen, maar hun
huis is een zoete inval en zij hebben de zorg
voor diverse pleegkinderen.

Conferentie
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