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FEEST!
Dit jaar vieren we dat we 40 jaar geleden
zijn begonnen met hulp aan Zuidelijk
Afrika. We zijn dankbaar voor wat we in
deze periode hebben mogen betekenen
onder Gods Zegen, in Zuid-Afrika, Malawi,
Botswana, Swaziland en Mozambique. We
willen u als donateur en lezer van onze
nieuwsbrief heel erg hartelijk bedanken
voor uw onvoorwaardelijke en onmisbare
steun al deze jaren.

JAAR

Save the date!
Het jubileum gaat niet onopgemerkt voorbij.
Op 12 november hopen we dit feestelijk
te vieren met een traditionele Afrikaanse
avond met hapjes en een concert van een
bekend Nederlands duo. Zet deze datum in
uw agenda. In de nieuwsbrief van september
zal de officiële uitnodiging staan met het
programma van de avond. U als lezer van de
nieuwsbrief bent van harte welkom op ons
feest!

P2 • Updates van activiteiten en projecten in
Zuid-Afrika en Malawi
P3 • Jolanda Bontenbal van Wells of Joy vertelt
... over de geneeskrachtige Moringa Oleifera
boom en de gunstige uitwerking op patiënten.

P3 • Financiële verantwoording over 2015: Het
afgelopen jaar werd ons werk weer gesteund
door de warme betrokkenheid van onze
donateurs. Uw donaties zijn goed besteed!

WERKGROEP HOEVELAKEN
OPNIEUW NAAR MALAWI

mensen ter plaatse). Daarnaast zijn we gestart
met de voorbereidingen voor de vrouw-/kind
activiteiten, die zoveel mogelijk in Nederland
gedaan worden. 				
We hopen in Malawi diverse projecten te gaan
doen namelijk: de realisatie van een bakkerij,
de aanleg van irrigatie (o.a. waterputten en
handpompen/solar), het bouwen van een
onderwijslokaal en het opknappen van een
aantal kerken. Ook worden er activiteiten voor
vrouwen en kinderen georganiseerd."

Aanstaande 29 juli vertrekken acht
vrijwilligers uit de enthousiaste “Hoevelaken
naar Malawi groep” richting Malawi om daar
weer de handen uit de mouwen te steken.
“Momenteel zijn we met allerlei dingen bezig
zoals: de verblijfplaatsen en het vervoer ter
plaatse, maar ook waar de projecten worden
uitgevoerd. In Nederland wordt al het nodige
voorbereid, zoals de inentingen, tickets en de
bagage (voor eigen behoefte, maar ook datgene
wat extra meegenomen kan worden voor de

De laatste grote actie was een ‘24walk4malawi’
afgelopen 1 en 2 juli. De werkgroep ziet ernaar
uit om af te reizen naar Malawi en daar al de
geplande activiteiten uit te kunnen voeren.

PROJECT VAN DIT KWARTAAL

P4 • De honger in Malawi blijft aanhouden
en de gevolgen ervan worden steeds
zichtbaarder.
P4 • Berichten vanuit het bestuur

We wensen de werkgroep een goed verblijf in
Malawi en zegen bij de activiteiten die gepland
staan.
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UPDATES ZUID-AFRIKA
Tentcampagne
David Mahlangu is met zijn tentteam twee weken
op pad geweest om te evangeliseren. De tent
was geleend van een bevriend kerkgenootschap.
De campagne was erg succesvol volgens David:
"Daar is baie mense op die dienste af gekom.
Daar is pragtige gesing, daar was baie kinders
en verskeie mense het hulle hart aan die Here
Jesus gegee het." Het kerkgenootschap van
David (de IECC) heeft daarom gevraagd of
Opdracht in Afrika wil ondersteunen bij het kopen
van een eigen tent. Voorbereidingen voor het
aanschaffen van een nieuwe tent zijn al in gang
gezet.

Bemoedigingsbezoek aan Botswana
Mozes Chauke, verantwoordelijk voor PR in
Zuid-Afrika, is naar een conferentie in Botswana
geweest om de gemeenten daar te bemoedigen.
Opdracht in Afrika heeft vorig jaar besloten om
niet alleen de bijbelschoolstudenten maar ook
de tien pastors financieel te ondersteunen. Het
arme Botswana waar veel werkloosheid heerst,
is dankbaar voor deze steun. De gemeenteleden
groeten ons hartelijk. Bijzonder is het om van
Mozes te horen dat de kerk daar explosief
groeit.

kleding niet meer op de hand te wassen;
• Materiaal voor een goede watervoorziening
is gekocht en wordt aangelegd plus een
voorraadtank voor water, waardoor het huis,
wat staat in een omgeving die bekend is met
zeer slechte omstandigheden wat betreft
waterverstrekking, eindelijk elke dag water tot
zijn beschikking heeft.
Bezoek aan broedergemeente in Malawi
David Mahlangu en Benjamin Mohlamonyane
hebben als vertegenwoordigers van de IECC
in Zuid-Afrika een bestuursbezoek gebracht
aan de broedergemeenschap EBC in Malawi.
Er was een seminar georganiseerd waarbij
David les heeft gegeven over leiderschap
en gemeenteopbouw in de kerk en Benjamin
heeft adviezen geven en een opzet gemaakt
voor een eenvoudig financiële administratie.
Het seminar is afgesloten met een feestelijke
kerkdienst. Joshua Monjeza en Jos Joosse
waren erg enthousiast over het resultaat. Ook
was het goed voor de verbroedering van beide
kerkgenootschappen.

UPDATES MALAWI
We brengen graag nog een keer de volgende
projecten in Malawi onder uw aandacht:

Kindertehuis Rise & Shine
De kinderen en Mama Lucya zijn enorm blij met de
nieuwe dingen die aangeschaft konden worden
door de diverse giften.
• Er zijn nieuwe matrassen aangeschaft omdat
bij het bestuursbezoek vorig jaar bleek dat de
oude matrassen op de bedden kapot en veel te
dun waren;
• Het kindertehuis heeft nu ook een
wasmachine. Het kerkgenootschap “Rehoboth”
uit Sliedrecht geeft al jaren ondersteuning aan
ons kindertehuis voor voedsel, medicijnen en
kleding. Uit hun midden kwam nu spontaan en
enthousiast een extra gift. Nu hoeft men de

Project Stroom-> Opwekking
In januari 2016 zijn we gestart om bij
verschillende afgelegen gemeenten een
centraal oplaadpunt te realiseren waar de
hele bevolking kan profiteren van elektriciteit
op basis van zonne-energie. Ons doel is in
2016 zes gemeenten te faciliteren. Er is per
oplaadpunt, met zonnepanelen, accu, bedrading,
aansluitpunten, verlichting ed., een bedrag van €
1.500 nodig.
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Daycare adoptie project
In maart 2016 zijn de eerste kinderen
gearriveerd in het Daycare centrum Chikonde,
vlak bij onze compound in Thyolo (dit is één van
onze twee centra). Er is plek voor ongeveer
30 kinderen. Het andere centrum is van Wells
of Joy in Blantyre waar al enkele jaren ruim 80
kinderen worden opgevangen.
De kinderen zijn onder de vijf jaar, zijn wees of
komen uit zeer erbarmelijke omstandigheden.
Uw sponsorgeld wordt gebruikt voor voedsel,
kleding, medicijnen en onderwijs. Voor €18 per
maand adopteert u de verzorging van een kind.
(meer info op onze website)
Home Based Care project

Een project voor verbetering van de
gezondheidszorg dat Opdracht in Afrika is
gestart in 2010 en werkt sinds 2014 samen
met Wells of Joy aan een thuiszorg programma
voor zeer ernstig zieken (denk aan mensen
die totaal geen middelen hebben om voor
hun medische verzorging te betalen); een
programma voor kinderen onder vijf jaar met
hiv/aids en een programma voor begeleiding
van zwangere vrouwen met hiv/aids.
Het project wordt gerealiseerd door artsen en
verplegend personeel van ons hospitaal op de
compound in Thyolo wat ook een ambulance,
een couveuse en een mortuarium tot zijn
beschikking heeft. Een héél grote wens voor
dit project is de bouw en inrichting van een
operatiekamer.

Voor de continuering van het totale HBC
project is elk jaar heel veel geld nodig. Op
dit moment zijn er bijna geen fondsen
beschikbaar en dreigt dit project ernstig
uitgekleed te worden. Daardoor ontberen
ernstig zieke Malawianen gezondheidzorg.
(meer info website).
Uw hulp is dringend nodig!

WELLS OF JOY

zitten vol met o.a.
vitamine A, calcium
en kalium, meer dan
in enig andere plant
die we kennen. Hij
groeit heel goed
met name in droge
gebieden. De Moringa Oleifera stimuleert het
immuunsysteem, geeft een energie boost,
reguleert de bloedsuikerspiegel en verlaagt de
bloeddruk. Het heeft diverse toepassingen. De
blaadjes worden gebruikt als kompres om het
bloeden uit een wond te stoppen. Het eten van de
blaadjes helpt tegen ondervoeding en om diarree te

Creativiteit is iets wat belangrijk is bij mijn
werk, waar altijd een chronisch tekort is aan
medicijnen en medische verzorgingsmiddelen.
In Malawi is geen zorgverzekerings-stelsel.
Alleen hiv/aids remmers worden gratis
verstrekt, maar wel mondjesmaat. We proberen
zelf medicijnen te maken uit dingen die ons
aangereikt worden door de natuur. Dat is gratis
en voortdurend beschikbaar. Bijzonder genoeg
groeit er een heel speciale boom in Malawi
namelijk de “Moringa Oleifera”, Men noemt het
wel de wonderboom. De kleine groene blaadjes

€

behandelen. Het sap van de bloemen verbetert
de kwaliteit en de stroom van de moedermelk bij
borstvoeding en de zaden worden rauw gegeten
als een ontwormings-middel. De patiënten van
“Wells of Joy” (kinderen én volwassenen) zijn vaak
ziekelijk en ondervoed door de besmetting met
hiv/aids. De kinderen groeien ook niet goed. Wij
verstrekken dan de Moringa blaadjes, bloemen
en zaden, zodat ze belangrijke voedingsstoffen
binnenkrijgen, die ze waarschijnlijk in hun normale
dieet niet of veel te weinig krijgen. Er is veel dank
aan de Here God die deze wonderboom in Malawi
laat groeien.
- Jolanda Bontenbal, Wells of Joy

FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2015

Ook dit jaar mochten wij ons financieel gesteund weten door bestaande én nieuwe donateurs. Een trouwe achterban die ook betrokken is op onze financiën maakt ons
gezegend en we zijn oprecht dankbaar voor alle donaties welke we het afgelopen jaar mochten ontvangen. Hieronder volgt een verkorte weergave van de balans en staat
van baten & lasten zoals deze is vastgesteld door het bestuur met daarbij een toelichting.

31-12-2015
€

Bezittingen
Banktegoeden
Leningen
Overig
Totaal
Reserves
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Fondsen
Projecten + noodhulp Malawi
Kindertehuis Rise & Shine
Landbouwproject
Home Based Care Project
Werkgroepen
Wells of Joy
Overig

31-12-2014
€

78.154
2.041
162

90.849
0
369

80.357

91.218

24.124

38.781

7.000
31.124

6.000
44.781

4.741
7.145
978
0
14.042
18.370
3.957
49.233

5.969
7.256
978
9.426
9.091
8.283
5.434
46.437

2015
€

Ontvangsten (baten)
Algemeen
Projecten + noodhulp Malawi
Kindertehuis Rise & Shine
Ambulance Malawi
Home Based Care Project
Werkgroepen
Wells of Joy
Overig

Uitgaven (lasten)
Algemeen
Projecten + noodhulp Malawi
Kindertehuis Rise & Shine
Ambulance Malawi
Home Based Care Project
Werkgroepen
Wells of Joy
Overig
Lasten voor werving baten

Totaal

80.357

Toelichting
o Een kortlopende lening is verstrekt (Malawi)
voor de aanschaf van een maismolen. Deze is na
aanschaf direct intensief in gebruik genomen.
o Onder “projecten + noodhulp Malawi” zijn
verantwoord de ontvangsten en uitgaven voor
het geitenproject, de noodhulp na de forse
overstromingen (begin 2015) en de noodhulp om te
voorzien in de toenemende hongersnood.
o De nieuwbouw en verdere inrichting van het
kindertehuis Rise & Shine (Zuid-Afrika) zijn - op
een enkel puntje na – afgerond, de reguliere
kwartaalbijdragen zijn hard nodig en gelukkig
ontvangen we hiervoor doorlopend giften.
o In Botswana is een ambulance aangeschaft en
(in een enerverende tocht) overgebracht naar

91.218

Resultaat jaar

Malawi. Aldaar hebben we de ambulance voorzien
van de juiste stickers/zwaailichten en is hij in
gebruik genomen. De specifiek voor de ambulance
opgebrachte gelden waren niet toereikend; dit is
opgevangen uit de algemene middelen.
o Onder lokale verantwoordelijkheid en supervisie
van onze stichting wordt het Home Based Care
Project (Malawi) uitgevoerd. Dit project verloopt
succesvol en voorziet duidelijk in een behoefte.
Helaas zijn geen specifieke fondsen voor dit
project meer beschikbaar maar we zullen dit uit
de algemene middelen voorlopig continueren.
Uiteraard zijn wij dringend op zoek naar nieuwe
sponsoren om de voortgang van het project zeker
te stellen.
o Dit jaar zullen weer werkgroepen actief zijn

2014
€

25.527
23.925
7.203
4.115
0
15.190
36.731
2.413

48.129
13.863
3.821
0
1.250
42.964
11.283
18.156

115.104

139.466

33.833
26.002
7.314
4.115
9.426
10.239
26.644
3.041
120.614
6.351

21.694
14.414
4.199
0
9.752
43.113
3.000
14.286
110.458
7.557

-11.861

21.451

(Malawi) en in de voorliggende periode hebben zij
zelf het overgrote deel van de benodigde financiën
met acties opgebracht.
o In 2014 mochten we het project en donateurs
van Wells of Joy (Malawi) verwelkomen bij onze
stichting. De activiteiten vinden continu plaats
en vragen structureel om financiële middelen
welke door een trouwe achterban ruim worden
opgebracht.
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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UPDA T E

VANUIT HET BESTUUR
• Annette van Vliet ons
bestuurslid en coördinator
in Malawi is twee april 2016
getrouwd met Chimwemwe
Hara, het was een prachtige
dag voor het paar, de familie
in Malawi en de ouders van
Annette. 25 juni hebben
Annette en Chimwemwe nog
een gezellig samenzijn in Nederland gehad voor alle
vrienden en familie van Annette.
• Jolanda Bontenbal is met haar gezin op
verlof in Nederland deze zomer. Zij heeft een
bestuursvergadering van Opdracht in Afrika
bijgewoond om bij te praten over al haar
activiteiten in Malawi van Wells of Joy.
• Jos Joosse hoopt in juli en augustus in Malawi te
zijn voor zijn werkzaamheden van St. Stephanos.
Hij hoopt dan voor onze stichting onder andere
het 'Stroom -> Opwekking' project verder te
begeleiden.
Bezoek uit Afrika
Vanwege ons
40-jarig jubileum
komt er ook bezoek
uit Afrika. Van 4
november tot 14 november
zullen David Mahlangu en Mozes
Chauke uit Zuid-Afrika en Grace en Jane Monjeza
uit Malawi ons land bezoeken. Het is al weer zes
jaar geleden dat David en Mozes hier op bezoek
waren. Grace (verantwoordelijk voor PR in Malawi)
en Jane (hoofd van de verpleging in het hospitaal
op de compound in Malawi) zijn twee schoonzussen
en dit is hun eerste keer in Nederland, sowieso hun
allereerste keer buiten Afrika.

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

HONGER IN MALAWI (4)

Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat.
(Matt.4:4 en Deut. 8:3)
Al 40 jaar mogen we als
stichting meehelpen
het Evangelie in Afrika te
verspreiden. Het woord
van God verandert harten
van mensen, waardoor ze
heel veel liefde krijgen ook
voor hun medemens. Dit
zien we bij de Evangelical
Brethren Church (EBC) in
Malawi waar met man en
macht meegeholpen wordt
door gemeenteleden om
de honger te bestrijden
in hun directe omgeving. Iedereen deelt het
kleine beetje voedsel wat men heeft met
elkaar.
Het natuurverschijnsel El Niño veroorzaakt
hevige droogte. Op andere plekken valt juist
te veel water waardoor oogst wegspoelt.
Miljoenen mensen in Afrika lijden honger,
vee sterft. Uren moet men lopen om een
emmertje met water te bemachtigen.
Op de compound in Thyolo, achter de
kerk staat een grote voorraadschuur
waar wekelijks mais en drinkwater wordt
uitgedeeld aan alle mensen die het nodig
hebben, kerkleden en niet-kerkleden. Helaas
lopen de prijzen van een zak mais op tot
astronomische bedragen zodat er steeds
minder voedsel beschikbaar is.

zo ernstig dat volwassenen
en vooral kinderen en baby’s
sterven van de honger.
Naast het verstrekken
van voedsel en drinkwater
zijn we bezig mensen te
leren hun gewassen zó te
verbouwen dat het minder
kwetsbaar is voor extreme
weersomstandigheden.
Irrigatie is erg belangrijk voor
een beter oogst, daarom
verstrekken we voet- en hand
waterpompen, emmers en gieters.
We proberen het verbouwen van ander voedsel
aan te moedigen zoals bonen, radijs en
aardappel. Ook zijn we bezig de productie van
de bakkerij te verhogen en als het financieel
mogelijk is op andere plekken nieuwe bakkerijen
te starten.
Er worden regelmatig gebedsdiensten
georganiseerd waar gemeenteleden bij elkaar
komen voor bemoediging en vertroosting en
waarbij het vertrouwen wordt uitgesproken dat
God zál redden.
Uw gift én uw gebed voor Malawi is dringend
nodig. Met uw hulp kopen we voedsel,
maiszaad en kunstmest. Voor €30 kan een
gezin van vijf mensen een maand eten. Voor
€130 kopen we een hand/voetpomp.

Was er eerder dreiging van honger en
vermagerden mensen, op dit moment is het

Alle vier zien ze er erg naar uit de vrienden in
Nederland te ontmoeten. Ze zullen diverse
promotieactiviteiten en presentaties houden. Uw
uitnodiging voor uw school, Bijbelkring, catechisatie
of gemeente-avond in deze periode is van harte
welkom.
Blijf op de hoogte via Facebook
en/of www.opdrachtinafrika.nl !
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