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VANUIT HET BESTUUR
JOS EN MAAIKE JOOSSE WEER NAAR MALAWI
Jos en Maaike Joosse zijn deze zomer twee
maanden in Malawi uitgezonden voor Stichting
Stephanos. Zij wonen in de buurt van de EBC
compound in Thyolo en mochten bij aankomst
een kerkje openen. Ze kregen traditiegetrouw
een prachtig cadeau: een kip en eieren. Jos
helpt met zijn kennis als waterbouwkundige met
irrigatieprojecten en is verheugd dat dit jaar de
maisoogst niet is tegengevallen. Maaike houdt
zich bezig met de organisatie van het Take Care
4 Day care project en onderhoudt contact met de
sponsoren in Nederland.
Maaike ontvangt een kip en eieren

TASTBARE ÉN
GEESTELIJKE OOGST!
Wat zijn we bij Wells of Joy blij dat na twee zeer
magere, droge jaren er eindelijk een goede
oogst is in Malawi!
Van de noodhulp die we ontvingen hebben
we aan een aanzienlijke groep mensen naast
maandelijkse voedselhulp ook zaden en
kunstmest gegeven. Heel gaaf om te zien dat
mensen voor deze gift nog het meest dankbaar
zijn. Zo dankbaar was een patiënt die vijf zakken
mais had geoogst van het zaad wat ze had
gekregen, dat ze er één teruggaf aan Wells of
Joy! Om uit te delen aan mensen die te weinig
eten hadden.
Omdat we nog steeds mais nodig zullen hebben
om later dit jaar te delen met onze patiënten die
geen land hebben of de kracht niet om op hun
land te werken, kopen we nu voor een goede prijs
mais van patiënten, die het echt goed hebben
gedaan, terug.

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

ALS DE NOOD HET HOOGST IS, IS DE REDDING NABIJ!
Deze keer zijn er twee projecten waar we uw aandacht voor vragen.
Kerkbouw door de IECC in Zuid-Afrika,
Botswana en Swaziland
We vragen uw gift, gebed en steun voor
kerkondersteuning voor de kerken in
Botswana, Bochum, Swaziland en de
nieuw te bouwen kerk van Mozes Chauke
in Lethlabile (kwartaalproject van de
vorige nieuwsbrief). Bovengenoemde
gebieden hebben te maken met lastige
omstandigheden. Denk aan: ingewikkelde
regelgeving, dure percelen, onveilige
omstandigheden waardoor omheiningen
een ‘must’ zijn, de kelderende Rand (=
Zuid-Afrikaanse munteenheid) waardoor
in een maand soms prijzen van materiaal
verdubbelen. Toch blijft de drang bij de
Afrikaan aanwezig om het evangelie te
verkondigen en groeien de gemeentes
ondanks de summiere gebouwen en
omstandigheden. U kan door uw hulp het
verschil maken.
Zaadjes van het Woord
We hopen en bidden dat de zaadjes van het
Woord van God, die we telkens weer planten,
ook vrucht zullen dragen. Die vruchten zijn
soms lastiger te ontdekken, maar we geloven
dat Gods Woord niet leeg terug zal keren.
Op ons jaarlijks vrijwilligersuitje gaven we
gelegenheid aan de vrijwilligers om iets te
delen. Een van hen, Grace, deelde met een
stralend gezicht dat ze door de tweewekelijkse
Bijbelstudies veranderd was van binnen en
Jezus had aanvaard als haar Redder.

Redactie:
Vormgeving:

Frida Barmentlo
Henk Schaap

We hopen in het komende kwartaal twee
nieuwe centrale oplaadpunten op zonneenergie te kunnen realiseren om zo het
minimale welvaartsniveau enigszins te
verhogen. Dank u voor uw hulp!

U kunt uw gift overmaken naar:
NL34 INGB 0003 7233 35
Stichting Opdracht in Afrika,
Huizen

Ook teleurstelling
Ook bij Wells of Joy zijn er helaas teleurstellingen. Een van onze jongeren is vorig jaar
geslaagd voor zijn middelbare schoolexamen en
we besloten om hem te steunen met schoolgeld
voor de opleiding voor automonteur. De eerste
termijn ging goed, helaas kwamen we erachter
dat hij de tweede termijn niet meer naar school
ging en het schoolgeld voor zichzelf had
gebruikt. We hebben veel wijsheid nodig hoe om
te gaan met dit soort situaties.

Goede maisoogst

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

Financieel steunen?
Bank (ING) 37 23 335 t.n.v. Stichting Opdracht
in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar
van de belasting
KvK inschrijfnummer 41192021

Z O M E R
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Het project 'StroomOpwekking' waar we in
2016 in Malawi mee zijn gestart is een groot
succes gebleken. Door uw giften hebben we
al bij diverse kerkelijke gemeenten centrale
oplaadpunten op basis van zonne-energie
kunnen realiseren.
In Malawi is 85% van de bevolking verstoken van
elektriciteit. Rond 17:30 uur is het donker en
dan ligt het sociale leven stil. Men is verbaasd
en verrukt over welke mogelijkheden er zijn
ontstaan door het hebben van elektriciteit.
Kerkelijke activiteiten zoals Bijbelstudies,
maar ook bijlessen en huiswerk voor school
kunnen in de avond worden georganiseerd.
Tegen geringe betaling kunnen gemeenteleden
hun mobieltje (geschonken door donateurs
uit Nederland) opladen. In de avond wordt nu
op de gemeenschappelijke computer gewerkt
en worden e-mails verstuurd. Malariamuggen
kunnen worden geweerd door elektrische
reukverdrijvers.
Uw steun blijft dringend nodig om meer gemeenten in Malawi te voorzien van stroom. Uw
oude mobieltjes kunt u blijven inleveren bij ons
secretariaat voor een tweede leven in Malawi!

IN UW TESTAMENT

P2 • Bestuurslid Annette van Vliet woont nu
ruim een jaar vast in Malawi. Hoe bevalt het
leven voor een Hollandse in het verre Malawi?
Annette deelt haar ervaringen.

P3 • We informeren u graag over de mogelijkheid
om onze stichting op te nemen in uw testament.
Hiermee ondersteunt u de continuïteit van onze
stichting op langere termijn.

IECC PASTORS OP
WERKBEZOEK

Er zijn gordijnen gekocht; binnen zijn de
muren geschilderd; de dakgoot, een aantal
kozijnen, het sanitair en de waterleiding
zijn gerepareerd; en voor de veiligheid is er
ook een brandalarm aangelegd.

David Mahlangu, project manager voor
de IECC in Zuid-Afrika en Mozes Chauke,
PR medewerker voor Opdracht in Afrika,
bezochten samen enkele projecten.
Blijf op de hoogte via Facebook
Blijf op
de hoogte via Facebook!
en/of
www.opdrachtinafrika.nl
en/of www.opdrachtinafrika.nl !

•

STROOM!

MIJN LEVEN IN MALAWI

ONZE KERNTHEMA'S
EVANGELISATIE & TOERUSTING
KERKBOUW
LANDBOUW & VOEDSELHULP
EDUCATIE & WERKGELEGENHEID
GEZONDHEID & WELZIJN
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per
jaar.

Project StroomOpwekking in Malawi
Elektriciteit is er niet tot nauwelijks in Malawi.
En als er al elektriciteit is, is de toevoer ervan
niet erg stabiel, wat soms het hele leven plat
legt en voor gevaarlijke situaties zorgt. Denkt
u eens aan onze (overigens enige) couveuse
bij het hospitaal en dan geen stroom…
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 KINDERTEHUIS RISE & SHINE (Z-A)
Het eerste project wat aangedaan wordt is
het Kindertehuis Rise & Shine van Mama Lucya
in Khutsong/Carltonville. Daar vindt een fikse
renovatie plaats. Het geld dat vorig jaar is
geschonken door een echtpaar ter gelegenheid
van hun huwelijksjubileum, wordt goed gebruikt.

EN VERDER:

P2 • Financiële verantwoording over 2016
P4 • Dankbaarheid en teleurstelling Wells of Joy
P4 • Kwartaalproject: Kerkbouw door de IECC en
Project StroomOpwekking in Malawi

Mama Lucya en de kinderen zijn erg blij dat
het huis steeds comfortabeler en gezelliger
wordt.
Een grote zorg is wel dat het met de
economie van Zuid-Afrika erg slecht
gaat. De kosten van elektriciteit zijn de
afgelopen maand verdubbeld.
Vervolg op pagina 2/3 >>
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MIJN LEVEN IN MALAWI

PASTORS OP WERKBEZOEK

Annette Hara - van Vliet is getrouwd met Chimwemwe en woont
sinds april 2016 in Malawi. Ze hebben een dochtertje Olivia.
Hoe bevalt het leven als Nederlandse in Malawi?

KERKELIJKE GEMEENTE IN BOCHUM (Z-A)
De volgende stop is een bemoedigingsbezoek
naar de gemeente in Bochum, een plaatsje in het
arme noorden van Zuid-Afrika. In 2013 is er een
kleine opwekking geweest door een evangelisatie
campagne. De gemeente kwam elke zondag
samen onder een boom. Dankzij giften van u als
trouwe donateurs hebben we een eenvoudig
kerkje kunnen bouwen. Er is nu behoefte
aan inrichting zoals stoelen, een plafond en
elektriciteit. De gemeente zit nu nog op de grond
tijdens de diensten.

EEN GEMIDDELDE DAG IN MALAWI...
05:00 Malawianen hebben geen wekker
nodig. Ze staan op als het licht is, rond vijf
uur. Mens en dier ontwaken dan. Er is veel
lawaai: kakelende kippen, mekkerende geiten,
luidruchtige kinderen. Ze hebben geen
waterleiding. Water halen ze soms enkele
kilometers verderop bij een waterpomp. Ze
hebben geen douche of bad, maar gooien een
kommetje water over ons heen in een rieten
hokje, buiten.
07:00 Van alle kinderen in Malawi gaat
ongeveer de helft niet naar school. Hoewel
het gratis is nemen de ouders de schoolgang
van hun kinderen helaas niet zo serieus.
De kinderen die wel gaan moeten soms
wel een uur lopen om op school te komen.
Dat betekent dat ze al vroeg op pad gaan,
aangezien de school om zeven uur begint. Veel
volwassen Malawianen werken op het land.
Mannen die geen baan hebben zitten de hele
dag onder een boom met elkaar te praten.
Vrouwen zijn druk in het huis en hebben de
zorg voor de kleine kinderen. Ze wassen kleren
met de hand in een riviertje in de buurt. Verder
zijn ze bezig met het koken van maïspap op
een vuurtje. Soms eten ze er wat groente bij.
12:00 De school is rond twaalf uur afgelopen.
De middag wordt besteed aan het heen en
weer lopen om water te halen en hout te
sprokkelen. In de avond eet men hetzelfde als
in de ochtend, weer maïspap.
18:00 Het is hier al heel vroeg donker en
vanwege gebrek aan elektriciteit gaan mensen
vroeg slapen.

Annette met haar dochter Olivia

Daarna gaat het tweetal naar de
buitengebieden van de IECC:

(VERVOLG VAN PAGINA 1)

GEMEENTEN IN BOTSWANA
In Botswana groeit de kerk. Er zijn zelfs drie
nieuwe pastors aangesteld. Ook komen de
nieuwe bijbelstudenten die we als stichting
ondersteunen de laatste jaren uit Botswana.
Maar de kerkjes zijn vanwege de armoede
summier ingericht. Er is behoefte aan
pleisterwerk, elektriciteit, een omheining voor
de veiligheid. Geld is er niet en men is afhankelijk
van giften vanuit Opdracht in Afrika.

Buurkinderen van Annette

Hoe vaak mijn buurkinderen mij ook zien,
ik blijf een bezienswaardigheid voor ze. Ze
roepen Mzugu (blanke) naar me als ze me
aan zien komen. Ik word altijd bekeken en ze
denken overal wat van. Als blanke vrouw van
een Malawiaanse man ben en blijf ik anders,
een vreemde. Ik moet altijd heel erg denken
over hoe ik dingen doe of moet doen.
Voor de veiligheid wonen wij in een stenen huis,
ommuurd en met waakhonden. Niet in een hut,
wat als blanke niet te doen is, maar we willen
ook niet als rijke mensen leven. Daar moet je
elke keer weer een balans in zien te vinden.
Ten opzichte van mijn Nederlandse bestaan
leef ik simpeler, minder gehaast, met minder
verplichtingen en dichter bij de natuur. Ik spreek
het Chichewa, de lokale taal, nog niet zo goed.
Dat is soms best moeilijk in de communicatie.
Tradities en overlevering
Malawianen doen dingen altijd zoals het hen
is verteld of voorgedaan. Ze leren niet echt
voor zichzelf te denken en denken niet ‘out of
the box’. Ik heb er soms best wel moeite mee
dat dingen op hun manier ‘moeten’ en dat ze
ook van mij verwachten dat ik de dingen ook
zo doe. Mijn baby mag bijvoorbeeld niet huilen,
dan moet ze gelijk aan de borst. En al is het
35 graden, ze moet dik ingepakt worden met
dekens. Een nanny, 24 uur per dag en zeven
dagen per week, is een must voor een blanke.
Gelukkig hebben wij een tussenoplossing: Alleen
een nanny voor de drie dagen die ik werk.
Ver weg, maar toch thuis
Maar Malawiaanse vrouwen zijn ook sterk. Ze
zijn actief in de kerk en ik ben onder de indruk
van hun positiviteit en opgewektheid, ondanks
schrijnende situaties zoals honger en ziekte. En
als ik het prachtige landschap om me heen zie,
de mooie bergen, de blauwe lucht, dan ben ik
dankbaar dat ik dit land mijn thuis mag noemen!
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Bochum: het kerkgebouw heeft nog geen inrichting

Botswana: behoefte aan o.a. elektriciteit en omheining

Noodkerkje in Swaziland

GROEI IN SWAZILAND
In Swaziland komen David en Mozes net op tijd
voor de feestelijke inzegening van de nieuwe
predikant Pastor Magongo. De gemeente in
Swaziland groeit explosief. Mensen hebben
honger naar het Evangelie. Vorig jaar hebben
we door een grote individuele gift een stuk
grond kunnen kopen. In een noodkerkje komt
de enthousiaste gemeente elke zondag
samen. De grote wens van de gemeente
in Swaziland is een echte stenen kerk te
bouwen. Opdracht in Afrika gaat sparen om dit
initiatief te ondersteunen.

€

Ook het afgelopen jubileumjaar mochten onze activiteiten leunen op een trouwe achterban die ook betrokken is op onze financiën. We zijn zeer
dankbaar voor de donaties die we van u mochten ontvangen. Dit stelt ons in staat onze opdracht in Afrika verder voort te zetten. Hieronder volgt een
verkorte weergave van de balans en staat van baten & lasten zoals deze is vastgesteld door het bestuur. Gedurdende het afgelopen jaar hebben
we u via deze nieuwsbrief steeds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en bestedingen. De nieuwsbrieven van het afgelopen jaar zijn nog te
downloaden via onze site.

Bezittingen
Banktegoeden
Leningen
Overig
Totaal

Reserves
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Fondsen
Projecten + noodhulp Malawi
Kindertehuis Rise & Shine
Home Based Care Project
Werkgroepen
Wells of Joy
Project Stroomopwekking
Medische doeleinden
TakeCare-4-DayCare
Overig

Totaal

31-12-2015
€

145.209
1.738
-421

78.154
2.041
162

146.526

80.357

31.599
4.000
35.599

24.124
7.000
31.124

1.472
8.752
11.290
13.322
23.494
6.425
23.907
7.070
15.195
110.927

4.741
7.145
0
14.042
18.370
0
0
0
4.935
49.233

146.526

80.357

Ontvangsten (baten)
Algemeen
Projecten + noodhulp Malawi
Kindertehuis Rise & Shine
Ambulance Malawi
Home Based Care Project
Werkgroepen
Wells of Joy
Project Stroomopwekking
Medische doeleinden
TakeCare-4-DayCare
Overig

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

Lasten voor werving baten
Resultaat jaar

2016
€

2015
€

37.904
4.646
5.604
0
19.900
21.211
31.623
12.060

25.527
23.925
7.203
4.115
0
15.190
36.731
0

23.907
7.070
10.330
174.255

0
0
2.413
115.104

23.540
7.573
3.997
0
8.952
21.931
26.500
5.635
0
98.128

33.833
26.002
7.314
4.115
9.426
10.239
26.644
0
3.041
120.614

6.958
69.169

6.351
-11.861

Meer weten of inzage in het volledige jaarrapport ? Dat kan altijd, stuur dan een verzoek aan info@opdrachtinafrika.nl.

David Mahlangu (r) en Pastor Magongo van Swaziland

OPDRACHT IN AFRIKA IN UW
TESTAMENT OPNEMEN?

FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2016

31-12-2016
€

Een feestelijke dienst, ondanks het gebrekkige gebouw

Wilt u dat Opdracht in Afrika het werk in Zuidelijk
Afrika kan blijven voortzetten, ook na uw
overlijden? Dat kan door Opdracht in Afrika tot
erfgenaam te benoemen of door een legaat op te
nemen in uw testament. Goede doelen zoals onze
stichting zijn vrijgesteld van successierechten. Dit
betekent dat het gehele geschonken bedrag ten
goede komt aan het werk in Zuidelijk Afrika.
Erfstellingen
U kunt Opdracht in Afrika als enige of als medeerfgenaam in uw testament benoemen. In een
testament kunt u zoveel erfgenamen opnemen als
u wilt. U bepaalt hierbij zelf welk percentage van de
erfenis de verschillende erfgenamen ontvangen.
Een testament regelt u bij een notaris.
Legaat
In plaats van een percentage kunt u in uw
testament ook een van tevoren vastgesteld
bedrag opnemen. Dit heet een legaat. Wie al
een testament heeft, kan daar alsnog een
legaat in laten opnemen door de notaris. Een
voorbeeldtekst is: “Ik legateer vrij van rechten en
kosten aan Stichting Opdracht in Afrika te Huizen
een bedrag van € … om te worden afgegeven drie
maanden na mijn overlijden”.
Informatie
Geïnteresseerd? Vraag dan meer informatie aan
via info@opdrachtinafrika.nl. Bellen met onze
penningmeester mag uiteraard ook:
Gerjos Joosse, 06 - 13 153 153.
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leven voor een Hollandse in het verre Malawi?
Annette deelt haar ervaringen.

P3 • We informeren u graag over de mogelijkheid
om onze stichting op te nemen in uw testament.
Hiermee ondersteunt u de continuïteit van onze
stichting op langere termijn.

IECC PASTORS OP
WERKBEZOEK

Er zijn gordijnen gekocht; binnen zijn de
muren geschilderd; de dakgoot, een aantal
kozijnen, het sanitair en de waterleiding
zijn gerepareerd; en voor de veiligheid is er
ook een brandalarm aangelegd.

David Mahlangu, project manager voor
de IECC in Zuid-Afrika en Mozes Chauke,
PR medewerker voor Opdracht in Afrika,
bezochten samen enkele projecten.
Blijf op de hoogte via Facebook
Blijf op
de hoogte via Facebook!
en/of
www.opdrachtinafrika.nl
en/of www.opdrachtinafrika.nl !

•

STROOM!

MIJN LEVEN IN MALAWI

ONZE KERNTHEMA'S
EVANGELISATIE & TOERUSTING
KERKBOUW
LANDBOUW & VOEDSELHULP
EDUCATIE & WERKGELEGENHEID
GEZONDHEID & WELZIJN
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per
jaar.

Project StroomOpwekking in Malawi
Elektriciteit is er niet tot nauwelijks in Malawi.
En als er al elektriciteit is, is de toevoer ervan
niet erg stabiel, wat soms het hele leven plat
legt en voor gevaarlijke situaties zorgt. Denkt
u eens aan onze (overigens enige) couveuse
bij het hospitaal en dan geen stroom…
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 KINDERTEHUIS RISE & SHINE (Z-A)
Het eerste project wat aangedaan wordt is
het Kindertehuis Rise & Shine van Mama Lucya
in Khutsong/Carltonville. Daar vindt een fikse
renovatie plaats. Het geld dat vorig jaar is
geschonken door een echtpaar ter gelegenheid
van hun huwelijksjubileum, wordt goed gebruikt.

EN VERDER:

P2 • Financiële verantwoording over 2016
P4 • Dankbaarheid en teleurstelling Wells of Joy
P4 • Kwartaalproject: Kerkbouw door de IECC en
Project StroomOpwekking in Malawi

Mama Lucya en de kinderen zijn erg blij dat
het huis steeds comfortabeler en gezelliger
wordt.
Een grote zorg is wel dat het met de
economie van Zuid-Afrika erg slecht
gaat. De kosten van elektriciteit zijn de
afgelopen maand verdubbeld.
Vervolg op pagina 2/3 >>
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