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

HONGER IN MALAWI
U heeft waarschijnlijk al de berichten in de krant gelezen over de grote droogte in Afrika
veroorzaakt door het rampzalige effect van El Niño. El Niño beïnvloedt de komst en sterkte
van het regenseizoen. Hoewel er afgelopen februari in Malawi nog watersnood was door zware
regenval en de oogst mislukte, is de verwachting dat de komende jaren de regen later komt en
eerder eindigt voorheen. De droge periodes zullen dus veel langer duren dan vroeger.
El Niño heeft zeer grote gevolgen voor de
voedselproductie. Miljoenen mensen in Malawi
worden met de hongerdood bedreigd. Oogsten
mislukken en prijzen van voedsel schieten
omhoog. Er zijn weer kinderen met dikke
hongerbuikjes te zien en roodgekleurde haren
vanwege het eiwit-tekort.
Het viel op tijdens ons verblijf in Malawi. De
mensen zijn zo beleefd. Als ze iets nodig hebben
vragen ze daar normaliter niet direct om, maar
ze zeggen dat ze er voor bidden en vragen of
wij dat ook willen doen. Maar deze keer was het
anders. Er was wanhoop in de ogen van de EBC-

mensen. Er werd nadrukkelijk gesmeekt om hulp
voor voedsel. Laten we ze helpen!
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VREDE OP AARDE

Opnieuw daarom uw aandacht voor het
voedselprobleem in Malawi. In de vorige
nieuwsbrief was dit al ons kwartaalproject,
maar vanwege de grote nood, vragen we nog
een keer uw steun en gebed voor de dreigende
hongersnood.

Dat willen we allemaal graag: vrede hier
op deze aarde. In die verwachting leven
wij in deze Kersttijd, waarbij we gedenken
dat Jezus, met Zijn komst op deze aarde,
voor ons de vrede in ons hart heeft
bewerkstelligd.

Uw gift is dringend nodig. Met uw hulp kopen
we voedsel, maiszaad en kunstmest voor de
oogst van volgend jaar. Voor € 20 kan een
gezin van vijf mensen twee maanden eten.

De vrede lijkt echter ver te zoeken in deze
onrustige tijd waarin we geconfronteerd
worden met oorlogen en aanslagen. Ook
in Malawi, met zijn van oorsprong heel
vreedzame inwoners, is grote onrust. Er
is gelukkig geen oorlog, maar er is een
nijpend tekort aan voedsel. Een grote
hongersnood lijkt onafwendbaar. U leest
hierover meer op pagina 4.
…………
In deze brief doen we u verslag van het
bestuursbezoek van Frida en Gerard
Barmentlo aan Malawi. In de Paasbrief
hopen we het verslag te vervolgen met het
tweede deel van de reis naar gemeenten en
projecten in Botswana en Zuid-Afrika.

VANUIT HET BESTUUR
Kerstgroeten uit Afrika
Jos Joosse en zijn vrouw zijn iniddels even terug
in Nederland bij de kinderen en kleinkinderen. Zij
nemen de kerstgroeten van de EBC uit Malawi
mee.

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

P2 • Op reis door Malawi
P2 • Op bezoek bij de EBC conferentie
v P2-3 •Kennis overdragen: reanimatie... cursus, verloskunde en Engelse les aan een
klas met 200 kinderen

OiA faciliteert in het inkopen en opslaan
van voedsel, maiszaad en kunstmest

Honger

Frida Barmentlo
Henk Schaap

Vanuit Zuid-Afrika sturen David Mahlangu
(l), Mozes Chauke (r) en de moeder van het
kindertehuis Rise & Shine, Lucya Ntontela
(m), namens de IECC een kerstgroet
aan alle vrienden en danken zij u voor de
ondersteuning in het afgelopen jaar.

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

Dank voor uw betrokkenheid
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. We wensen u
gezegende feestdagen en een goed 2016!
Blijf op de hoogte via Facebook
en/of www.opdrachtinafrika.nl !

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

P3 • Opening van de waterpomp in Thyolo
P3 • Plannen voor verbeteren gezondsheidzorg
P2-3 • Een nieuw project: we zoeken mensen of
bedrijven die structureel opvangplaatsen in twee
Day care centrums willen adopteren á ¤ 18 / mnd.

PROJECT VAN DIT KWARTAAL

P4 • HONGER IN MALAWI "Er was wanhoop in de
ogen van de EBC-mensen. Er werd nadrukkelijk
gesmeekt om hulp voor voedsel."
P4 • Vanuit het bestuur

WELLS OF JOY, EEN ONTMOETING MET JOLANDA BONTENBAL
Na ongeveer een uur rijden vanaf de
compound in Thyolo (het laatste stukje over
een uitgehold zandpad met grote kuilen en
rotsblokken) komen we aan in Blantyre bij
het gebouw van Wells of Joy.
Men verwacht ons al en we worden enthousiast
begroet door Jolanda Bontenbal. Ik (Frida)
ben blij haar eindelijk echt te ontmoeten. Tot
nu toe had ik alleen mailcontact met deze
krachtige vrouw die zich, naast de zorg voor
hun twee dochters, als verpleegkundige nuttig
maakt voor het werk van Wells of Joy. Bij de

rondleiding over het terrein zien we
patiënten bij de poli van het Home
Based Care project hun medicijnen
komen halen. Ook ontmoeten we
de 80 kinderen van het day care
centrum die op dat moment net hun
ontbijt krijgen (foto rechts). Deze kinderen,
meest wees, worden overdag opgevangen
en ‘s nachts slapen ze bij oma, als ze die
hebben, of bij buren. “Ongeveer 20% van deze
kinderen heeft aids/hiv” verzucht Jolanda. “We
proberen ze zo goed mogelijk op te vangen en
te verzorgen”.
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OP REIS DOOR MALAWI
Het is elke keer weer een bijzondere ervaring om te rijden op de wegen in Malawi. Langs de
zogenaamde snelweg lopen mensen met grote pakketten op hun hoofd. Ik zie mensen met
fietsen, volgeladen met kolen, hout, riet of zelfs geiten. Vrachtauto’s zijn gevaarlijk volgeladen
en tot mijn verbazing zitten bovenop de lading ook nog lifters die daardoor gratis op de plaats
van bestemming aankomen. Het is belangrijk de grote gaten in het asfalt - voor zover er al asfalt
is - te omzeilen. En daar is ook de politie die je zeker aanhoudt om te betalen voor het te hard
rijden, zelfs als je dat niet gedaan hebt. Heb je eenmaal een boete, dan kun je die bij de volgende
politiepost laten zien en dan mag je doorrijden. Eén keer betalen is genoeg. Ook al ben ik een paar
keer in Malawi geweest, het is toch altijd weer omschakelen naar een andere cultuur met andere
gewoonten, eten, kleding en gebeurtenissen.

Op de EBC-conferentie wordt er gedoopt, gezongen en gezamenlijk gekookt en overnacht in de kerk

 Bezoek aan de EBC-conferentie
Het volle programma in Malawi begint met een
conferentie in het Noorden. We komen iets te
laat aan, ze zijn al begonnen met zingen. We
hebben daar een hartelijke ontmoeting met
Jos (bestuurslid van OiA) en Maaike Joosse die
in Malawi wonen. Ongeveer 300 mensen zijn
aanwezig en zitten op rieten matjes onder een
tentdoek vanwege de brandende zon. Nadat
rond de 20 mensen een getuigenis hebben
afgelegd lopen we in een lange sliert door de
velden naar de nabijgelegen rivier, waar deze
mensen gedoopt worden. De rivier staat
nagenoeg droog, maar met een klein dammetje
is er nog net genoeg water voor het dopen. De
avond valt en men maakt rond de kerk en tent
vuurtjes om eten te koken. Geslapen wordt er
gezamenlijk, in de kerk. Het is een gezellige boel.
Nadat er de volgende dag nog diverse diensten
zijn geweest, waar we vooral genieten van het
prachtige meerstemmig zingen, gaan we tegen
de avond terug naar de compound in Thyolo. We
hebben nog een lange reis voor de boeg. Jos

Ondertussen geven mijn man en dochter
Engelse les op de school vlak bij de compound.
Een geweldige ervaring, maar ze zijn erg onder
de indruk van hoe de school georganiseerd is.
Er zijn 3000 kinderen en maar negen lokalen. In
elke klas zitten zo’n 200 kinderen. Er is geen
elektriciteit aanwezig en per klas één krijtje
voor het bord. De scholieren gaan regelmatig
buiten spelen zodat er van plek gewisseld kan
worden en dan moeten ze wachten tot er weer
plaats is in hun lokaal.

Joosse gedraagt zich als een echte Malawiaan
en neemt acht mensen achter in zijn bak in
de auto mee. Onderweg krijgt zijn vrouw een
boete voor het niet dragen van de autogordel.
Aan de mensen in de bak achterin wordt geen
aandacht geschonken.
 Veel progressie op de compound
De volgende dag op de compound in Thyolo
voelt het als thuis komen. Ik ontmoet allerlei
bekenden en het is erg bemoedigend om te
zien dat er sinds mijn vorige bezoek diverse
projecten zijn verbeterd en vernieuwd. Zo
bewonder ik de ziekenauto waarvoor we uit
Nederland groene kruizen en een zwaailicht
hebben meegenomen. De ruimte voor het
mortuarium is gebouwd en moet alleen nog
ingericht worden. We richten het nieuwe
winkeltje in met allerlei spulletjes die we
hebben meegenomen. De volgende dag staat
het “zwart” van de mensen die al die nieuwe
“vreemde” dingen willen kopen. Verder mag ik
de nieuwe crèche voor de kinderen van het
ziekenhuis personeel feestelijk openen.

...
NIEUW

Kennis overdragen
Ik mag een reanimatiecursus geven aan het
ziekenhuis personeel. Er is een geweldige
honger naar kennis. Ik word overstelpt met
vragen. Het is wel improviseren met een kleine
laptop, zonder beamer en een babypopje om
het reanimeren op te oefenen, maar iedereen
is erg enthousiast. De volgende dag bespreken
we nieuwe technieken voor verloskunde. Ik
heb hierover in Nederland speciaal les gehad
van een gynaecoloog. Het is bijzonder om deze
kennis door te geven.

DAY CARE ADOPTIE PROJECT

Day care centrum in Chikonde

PAGINA 2 | Nieuwsbrief #162 • Stichting Opdracht in Afrika

Frida verricht de officiële opening van de pomp

Er wordt uitbundig gezongen en gedanst

EEN MIJLPAAL: VOOR
HET EERST SCHOON
DRINKWATER - SINDS OOIT!

Engelse les aan 200 kinderen in de klas

Home Based Care bezoek

zorg te betalen. Hiervoor hebben we vijf jaar
geleden het Home Based Care project in het
leven geroepen. Het ziekenhuis personeel is
speciaal opgeleid voor deze zorg en probeert
de mensen zo goed mogelijk te begeleiden
door onder andere het verstrekken van gratis
medicijnen en het geven van voorlichting over
hygiëne en voeding.
We bezoeken een vrouw van 50 jaar. Ze is
verlamd en lijdt aan aids. Ze heeft geen enkele
mogelijkheid om zichzelf te voorzien. Ze heeft

OPROEP: Zowel het Home Based Care
project als het bouwen van een operatie
kamer staat onder grote financiële druk.
Als stichting hebben hier geen geld voor.
We hopen dat u met ons wilt bidden dat
hiervoor een oplossing komt en dat dromen
werkelijkheid worden. We strekken ons
ernaar uit dat God zal voorzien!

Boven: nieuwe kruizen voor op de ambulance; in Malawi
horen ze groen. Onder: de karige inrichting van het
winkeltje op de compound

U kunt één of meerdere opvangplaatsen
'adopteren'. Dus niet één speciaal kind, omdat er
vaak wat wisseling van kinderen is. De kinderen
zijn tussen de 0 en 5 jaar. Ze zijn wees of komen

Er is 40 meter diep naar water geboord. Het
moest eigenlijk nog dieper, maar dat was niet
mogelijk vanwege rotsen in de bodem. Er is nu
water genoeg voor iedereen, het is helder
en schoon. Een groot feest waard! De hele
omgeving was aanwezig, er werd uitbundig
gezongen, gedanst, gegeten en gespeeched.

Reanimatie-cursus

Verbeteren van de gezondheidszorg
In de middag gaan we met een arts en
verpleegkundige mee op huisbezoek (hutbezoek) bij ernstig zieken. De mensen die we
bezoeken zijn te ziek om zelfstandig naar
het hospitaal te komen en zijn zo arm dat ze
ook geen vergoeding kunnen geven om hun

Als stichting Opdracht in Afrika willen een
groepsadoptie-project opzetten voor onze
twee dagopvangcentra in Malawi. We hebben
een Day care center van Wells of Joy in Blantyre
met 80 kinderen en een nieuw Day care center in
Chikonde in de buurt van de compound in Thyolo
waar ongeveer 30 kinderen kunnen worden
opgevangen.

Opening van de pomp
Een van de meest speciale dingen die ik mocht
doen in Malawi was het openen van de pomp
vlakbij de compound in Thyolo. Mede door
uw giften en een grote individuele gift is het
mogelijk geworden deze geavanceerde pomp
te realiseren. De bewoners van de compound
en mensen uit de wijde omgeving gaan er
gebruik van maken. Bij het openen van de pomp
dringt het tot me door dat hier geschiedenis
geschreven wordt: voor het eerst gezond
drinkwater — sinds ooit!

vanuit het geitenproject een zwanger geitje
gekregen zodat ze nog enige vorm van bezit
heeft. Ontzettend dankbaar was ze voor dit
cadeau.
Ook is er met het ziekenhuis management
een gesprek geweest over hun grote wens
voor een operatiekamer. Vrouwen die een
spoedkeizersnede krijgen moeten nu in het
30 km verder gelegen hospitaal geopereerd
worden. Voorheen werden ze vervoerd in de
fietsambulance, gelukkig hebben we hiervoor
nu een ziekenauto.

De ambulance heeft nog een basale aankleding.

uit zeer erbarmelijke omstandigheden. Ze
krijgen twee keer per dag een maaltijd. Er zal
regelmatig een arts op bezoek komen om de
gezondheid van de kinderen te controleren.
Verder krijgen ze peuter-onderwijs en voor
kinderen die geen nachtopvang hebben is er de
mogelijkheid dat ze ‘s nachts blijven.

Voor € 18 per maand
adopteert u de verzorging van
een kind.
Meer info: www.opdrachtinafrika.nl/daycare

Onder de kinderen op de Day care zijn ook Hiv/Aids patiënten
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