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VANUIT HET BESTUUR
Bestuurslid Annette voor jaar terug in
Nederland
Annette en haar man Chimwemwe zijn met
hun dochtertje Olivia een jaar in Nederland.
Chimwemwe volgt hier een master-opleiding
om zo zijn werk in Malawi op een hoger niveau te
kunnen uitvoeren. Annette pakt deze periode haar
oude beroep op als neonatologie-verpleegkundige
in Rotterdam. De grootouders in Nederland
kunnen de komende tijd extra genieten van hun
kleinkind!
Jos en Maaike Joosse minder in Malawi door
afronding werk bij stichting Stephanos
Jos en Maaike Joosse waren de afgelopen jaren
vaak lange perioden in Malawi vanwege hun werk
voor stichting Stephanos. Hun werk daar is
inmiddels echter afgerond en Jos en Maaike zijn
weer (meer) in Nederland. Wel hopen zij elk jaar
enkele weken supervisie te gaan uitvoeren bij
Stephanos. Ze zullen dan ook in de gelegenheid

zijn de EBC compound in Thyolo en andere door
Opdracht in Afrika ondersteunde projecten en
initiatieven te bezoeken.
Acties voor Afrika in Nederland
Het komende jaar hebben we allerlei leuke
acties waar u aan mee kunt doen om ons te
steunen. De afgelopen maand hebben we al
meegedaan aan de zomerfair bij de verkoop
van de Nieuwe Kerk in Huizen. De komende
wintermaanden kunt u ons daar ook weer vinden
(18/11, 16/12) en o.a. heerlijke Zuid-Afrikaanse
wijn kopen. Dat kan overigens ook via onze
website: www.opdrachinafrika.nl/wijn!
U wordt dit jaar verder nog verrast met een
prachtige muziekavond in november. En als
het weer wat beter wordt in het voorjaar gaan
we 'Happen & Trappen’: op de fiets langs
verschillende locaties met lekkere gerechten.

Drinkt u graag een wijntje, of heeft u iets te
vieren? In samenwerking met het Kaaps Wijnhuis
bieden wij u graag de onderstaande wijnen aan.
Met het kopen van deze wijnen ondersteunt u
het voortbestaan van het evangelisatie- en
ontwikkelingswerk van
stichting Opdracht
in Afrika.

Samen met Crown Ministries, een project
vlakbij een van onze centra, hebben we een
programma samengesteld voor een groep
jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Bijna allemaal
zijn zij vanaf de geboorte besmet met het hivvirus. Meestal is er geen vader aanwezig en hun
moeder, ook besmet, worstelt om voor zichzelf
en haar kinderen te zorgen.
film die speelde in een dorpje vlakbij over een
Malawiaans gezin en over de juiste manier van
het land bewerken. Heel bijzonder voor hen om
een film te zien over hun eigen cultuur en in hun
eigen taal. Ik hoorde ze telkens giechelen.

Ik ben pas even langs geweest bij een
bijeenkomst. Ze hadden gegeten en ze zaten net
een film te kijken, die door Crown is gemaakt. Een

Dank voor uw steun,
Jolanda Bontebal
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Met name ons Home Based Care project
'Wells of Hope' brengen we onder uw
aandacht. De geldpot van dit onmisbare en
zeer goed georganiseerde thuiszorgproject is
zo goed als op. Daarmee staat de continuiteit
van zorg en de toekomst voor de meest
kwetsbaren in Malawi op het spel. In deze
editie van onze nieuwsbrief veel aandacht
voor dit levensveranderende project. Mogen
we rekenen op uw steun?

IN MEMORIAM: LEVSON MONJEZA
P2 • Op 7 augustus 2017 overleed onze broeder
Levson Monjeza, de ‘stamvader’ van ons werk in
Malawi. Hij was onder andere de initiator van ons
hospitaal in Thyolo.

Ik weet zeker dat ze de afgelopen tijd heel veel
geleerd hebben en nog zullen leren en het is ons
gebed dat het echt een impact in hun leven zal
hebben, op geestelijk en op praktisch gebied!

ONZE KERNTHEMA'S
EVANGELISATIE & TOERUSTING
KERKBOUW
LANDBOUW & VOEDSELHULP
EDUCATIE & WERKGELEGENHEID
GEZONDHEID & WELZIJN

Frida Barmentlo
Henk Schaap

H E R F S T

Frida Barmentlo, voorzitter Opracht in Afrika

Eens per twee weken op vrijdag gaan deze
kinderen naar Crown. Ze krijgen eerst een goede
maaltijd en daarna is er een onderwijsblok. Ze
krijgen les in onder andere: Landbouw, compost
maken, bijen houden, beheer van financiën. Bij
deze lessen is de Bijbel de basis en krijgen ze
kennis over God en Zijn plan voor hun leven. Aan
het einde van het onderwijs gaan ze praktisch
aan de slag in de tuinen, in de stallen, bij de
bijenkorven.

Redactie:
Vormgeving:

•

Het gaat weer beter met ons land en onze
economie. We hebben weer meer te besteden.
We zijn uit de crisis. Malawi blijft echter nog
steeds het armste land van de wereld en in
Zuid-Afrika zuchten ze onder de devaluerende
Rand en de werkloosheid. We roepen u dan ook
op: Open uw ogen, open uw hart en open uw
knip voor de mooie doelen van onze stichting.

Uw steun en aanwezigheid worden erg op prijs
gesteld. Houd deze nieuwsbrief en facebook in
de gaten voor definitieve data en meer details.

JEUGDCLUB BIJ WELLS OF JOY

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per
jaar.
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Esther van Tongeren
Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX HUIZEN
Tel: 035-8795611
info@opdrachtinafrika.nl
www.opdrachtinafrika.nl
NL34 INGB 0003 7233 35
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Blijf op de hoogte via Facebook
Blijf op
de hoogte via Facebook!
en/of
www.opdrachtinafrika.nl
en/of www.opdrachtinafrika.nl !

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

THUISZORGPROGRAMMA'S
P3 • Projectleider Annette Hara - van Vliet geeft
inzicht bij drie thuiszorgprogramma's van Home
Based Care project 'Wells of Hope' in Malawi voor
verschillende patiëntgroepen.

JAARLIJKSE CONFERENTIE
IECC (ZUID-AFRIKA)

dienst was waar iedereen gelegenheid kreeg om
zijn of haar mening te geven over kerkzaken en
vernieuwende ideeën mocht inbrengen.

In Dennilton was het in het weekend van 2223 september een drukte van belang. Alle
bestuursleden van de IECC, voorzitters van
evangelisatiecommissies, jeugdwerkers enz.
kwamen naar de gemeente van David Mahlangu
om met elkaar te praten over het beleid van
het komende jaar. Maar ook om met elkaar te
aanbidden, te zingen en te luisteren naar Gods
woord.

Gewijde tent
Heel speciaal was er dit jaar aandacht voor de
inwijding van de nieuwe evangelisatie tent. Een
geschenk van een donateur uit Nederland. De tent
is al een jaar in gebruik, maar in Afrika houden ze wel
van een feestje en was het de bedoeling dat hij nog
officieel zou worden ingezegend.

Traditioneel is men tijdens de conferentie
gekleed in Afrikaanse folklore kleding. Verder
is er ruimte voor inspraak in het beleid. Als
bestuur uit Nederland hebben we tijdens zo’n
conferentie meegemaakt dat er een speciale

David Mahlangu had de leiding en sprak tijdens de
inwijding over woorden uit 2 Kronieken 5 vers 11-16:
“Onder luid gezang en met muziekinstrumenten
wordt de nieuwe tempel ingewijd. Maar eerst gaat
de wolk van God naar binnen en vervult de tent.” Alle
aanwezigen liepen eerst zingend een ronde om de
tent, waarna ze naar binnen gingen voor de viering.
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IN MEMORIAM: LEVSON MONJEZA ULENDO
19-01-1941 - 07-08-2017

In de vroege ochtend van maandag 7 augustus
is van ons heengegaan broeder Levson Monjeza,
de ‘stamvader’ van ons werk in Malawi.
Levson Monjeza en Shadrach Maloka
Levson verloor als kleine jongen van zeven jaar
zijn vader en groeide op in bittere armoede.
Pas op zijn achtste ging hij voor het eerst
naar school. In 1964 kwam hij radicaal tot
bekering door een evangelisatiecampagne waar
Shadrach Maloka de leiding van had. Dit was naar
aanleiding van een gedeelte uit Marcus 11 over de
tempelreiniging en dat men zelf zijn leven moet
reinigen van alle kwade dingen. Levson werd door
Shadrach gestimuleerd de Bijbelschool te gaan
volgen. Ze verloren elkaar uit het oog en het
duurde tot 1978 tot ze elkaar weer ontmoetten.
Levson heeft Shadrach toen gevraagd of hij met
zijn gemeente kon aansluiten bij de Evangelical
Brethren Church. Zo bestaat de connectie van
Opdracht in Afrika met de kerk in Malawi volgend
jaar al 40 jaar, iets wat Levson helaas niet meer
mee mag maken.

met Aida en vader van vijf kinderen, vier
jongens en een meisje. Het verlies van
hun jongste jongen in 1985 is een groot
verdriet geweest in hun huwelijk. De laatste
jaren verzwakte hij steeds meer door
terugkerende hersenbloedingen. Een laatste
hersenbloeding is hem fataal geworden. Vol
vertrouwen op zijn Heer en Heiland is hij rustig
ingeslapen. Hij is 77 jaar geworden.

Het ziekenhuis in Malawi
Levson had een bijzondere belofte en
bevestiging van God gehad dat er een
mogelijkheid zou komen voor een ziekenhuis
bij zijn woonplaats, om de arme bevolking bij te
staan. Shadrach heeft naar aanleiding van die
belofte gepleit bij Stichting Opdracht in Afrika
om ook Malawi in het hulpprogramma op te
nemen.

Het was een groots maar bescheiden
afscheid. Levson’s echtgenote Aida werd
tijdens de twee uur durende plechtigheid
ondersteund door haar dochter,
schoondochters en de klaagvrouwen. Zoons
Gladson en Joshua Monjeza hadden elk een
vriend naast zich om het verdriet te delen.

Jaren van afnemende gezondheid
Levson was een man die bekend stond om
zijn krachtige gestalte en stem. Getrouwd

Begrafenis
Op woensdag, twee dagen na het overlijden,
vond de begrafenis plaats. Naar de wens van
Levson op de compound naast de koeienstal.
Veel moest worden georganiseerd om de
uiteindelijk 1400 aanwezigen te ontvangen.
Het is de gewoonte dat iedereen iets te eten
meeneemt en een financiële ondersteuning
geeft.

THUISZORGPROJECT WELLS OF HOPE
VAN NOOD NAAR NOODZAAK

Sinds 2013 faciliteren wij het thuiszorgprogramma ‘Wells of Hope’ vanuit ons hospitaal in Malawi.
In dit Home Based Care programma leveren wij basale zorg aan huis voor zo’n 90 chronisch zieke
patiënten en 30 kwetsbare (wees-)kinderen met hiv/aids in 13 afgelegen dorpen in de provincie
Thyolo. De pot met geld is echter op en de continuïteit van dit letterlijk levensveranderende
programma staat op de tocht.
Annette Hara- van Vliet is projectleider van het Home Based Care project 'Wells of Hope' in
Malawi. Ze vertelt in deze nieuwsbrief gepassioneerd over drie van de programma's die vanuit dit
thuiszorgproject gerealiseerd worden.

(1) UNDER-5 PROGRAMMA
Eén van onze programma’s richt zich op
kinderen met verdenking van hiv onder de vijf
jaar. Op dit moment zijn er 101 kinderen in het
programma. Acht van hen hebben een moeder
die hiv besmet is. Op verschillende manieren
verlenen we zorg aan deze kinderen. Als hun
ouders of verzorgers naar het ziekenhuis/
consultatiebureau komen wegen we de
kinderen en geven we de benodigde vaccinaties
(onder andere tegen tuberculose). Daarnaast
geven we voorlichting over gezondheid
en het voorkómen van ziektes. Onder de
moeders zijn veel tienermoeders, rond de
12-14 jaar oude meisjes. Er worden door de
slechte voedingstoestand van de zwangere
vrouwen veel premature kinderen geboren
die nauwgezet gevolgd worden door het
ziekenhuis. Er zijn ook veel kinderen ondervoed.
Zij ontvangen speciale bijvoeding. Ook is er een
kind met een waterhoofd en een verstandelijk

Bestuursleden Annette Hara-van Vliet en Jos
Joosse waren als vertegenwoordigers van
Opdracht in Afrika en werkgroep Hoevelaken
aanwezig en mochten ook bemoedigende en
vertroostende woorden spreken.
De vele gasten maakten op houtvuurtjes
warme maaltijden overal op de compound.
Het leek wel één grote open keuken, waardoor
er ook een mooie samenhorigheid heerste.
De preek was uit Lucas 16 en gaf veel hoop
en bemoediging. Er werden zoals altijd in
Malawi spontaan liederen ingezet. De familie
Monjeza was erg getroost door alle aandacht
en goede woorden.

Kindje met levercirrose

beperking. Hij heeft een drain in zijn hoofd en
moet elke twee weken naar het ziekenhuis om
vocht af te tappen uit zijn hoofd. Maar soms
is er geen geld voor de minibus om naar het
ziekenhuis te gaan…
(2) MOEDERS MET HIV/AIDS
Een ander programma is de zorg voor zwangere
vrouwen met hiv/aids. De kraamvrouwensterfte
in Malawi is erg hoog: 1800 op 100.000 vrouwen
(ter vergelijking: in Nederland is dit jaarlijks 10
op de totale bevolking). Door de sterfte van de
moeders zijn er veel weeskinderen.
Van de 35 vrouwen op de zwangerschapspoli
zijn er 15 hiv-positief. Zij krijgen door de
overheid verstrekte medicatie tegen hiv. Er
wordt tijdens de borstvoedingsperiode speciale
voeding verstrekt zodat de moeders zo gezond
mogelijk blijven. De baby krijgt na de geboorte
medicatie om besmetting tegen te gaan.
Een moeder met hiv kan borstvoeding geven.
Daarbij is het natuurlijk heel belangrijk dat zij
zelf goed haar hiv-medicijnen blijft innemen.
Regelmatig wordt er bloed afgenomen bij de
baby, om te zien of het kind niet besmet is.
In het verleden kregen veel baby’s het hivvirus door van hun moeder. Tegenwoordig
door de goede preventieve behandeling is de
overdraging van moeder op kind kleiner dan 1%.

(3) KWETSBARE OUDEREN
Een derde programma is de zorg voor
kwetsbare ouderen. Eén van de ouderen is
Edis. Als je haar vraagt wat haar leeftijd is,
antwoordt ze dat alleen God het weet. Zelf
weet ze het niet, maar ze ziet er erg oud
en verzwakt uit. Een vrouw die veel heeft
meegemaakt en overleefd. Ze heeft in armoede
en met honger geleefd.
Edis zit sinds het begin van HBC (2013) in het
programma. Vanwege haar conditie en de
ouderdom heeft ze nog steeds de medische
en verpleegkundige zorg aan huis nodig. Ze
heeft hoge bloeddruk, wat haar problemen
geeft als een moeilijke ademhaling en een
opgeblazen gezicht. Ze heeft regelmatig
bloedarmoede. Door het bezoek van de dokters
en verpleegkundigen, de goede controles die
ze krijgt en de medicijnen die bij haar aan huis
bezorgd worden, is haar conditie erg vooruit
gegaan. De bloeddruk is weer redelijk onder
controle.
In haar huis woont ze samen met haar twee
kleinkinderen van een jaar of 10-12. Tegenover
haar woont een kleinzoon van een jaar of 20
die haar verzorger is. Edis heeft van het HBC
een geitje gekregen om toch nog enig bezit te
hebben. Haar kleinzoon heeft de geitentraining
bijgewoond.

Edis dankt alle donateurs van het HBC-programma.
De zorg heeft de kwaliteit van haar leven enorm
verbeterd. Ze had niet geweten hoe ze het zonder
deze hulp had moeten doen.
PROFESSIONELE ORGANSIATIE
Het project wordt aangestuurd door het ziekenhuis
op de compound van de EBC en staat onder toezicht
van de kerkelijke gemeente. De thuiszorg die binnen
Wells of Hope gegeven wordt heeft raakvlakken met
TakeCare-4-DayCare en de activiteiten van Wells
of Joy (de stichting die werkt onder de paraplu van
Opdracht in Afrika). De mate van organisatie is zeer
goed en de verleende zorg is van professioneel niveau.

PR OJE C T V A N DI T K W A RT A A L

THUISZORGPROJECT
'WELLS OF HOPE'
Het komende jaar zullen we het Home Based
Care project ‘Wells of Hope’ continu onder
uw aandacht brengen. Dit thuisproject, dat
sinds 2013 dagelijks letterlijk verschil maakt
in de levens van mensen, heeft dringend uw
steun nodig. De financiering droogt op en de
continuïteit van de zorg komt hiermee in het
geding.
Met uw gebed en giften kunnen we ernstig zieke
ouderen, zwangere vrouwen met hiv, kleine
kinderen met hiv en weeskinderen het kleine
beetje zorg geven wat grootse verschillen
maakt in hun leven. Uw individuele gift is zeer
welkom. Open uw hart!
U kunt uw gift overmaken naar:
NL34 INGB 0003 7233 35
Stichting Opdracht in Afrika, Huizen

Zorg aan de allerjongsten
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Pasgeborenen worden goed in de gaten gehouden

Edis Manyenje ontvangt sinds 2013 thuiszorg

Oproep aan bedrijven en instanties
Ook zoeken we naar personen, bedrijven
of instanties die open staan voor meer
grootschalige of continue financiële
ondersteuning. Heeft u mogelijk interesse?
Neem voor meer informatie contact op met ons
secretariaat: info@opdrachtinafrika.nl.
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het komende jaar. Maar ook om met elkaar te
aanbidden, te zingen en te luisteren naar Gods
woord.

Gewijde tent
Heel speciaal was er dit jaar aandacht voor de
inwijding van de nieuwe evangelisatie tent. Een
geschenk van een donateur uit Nederland. De tent
is al een jaar in gebruik, maar in Afrika houden ze wel
van een feestje en was het de bedoeling dat hij nog
officieel zou worden ingezegend.

Traditioneel is men tijdens de conferentie
gekleed in Afrikaanse folklore kleding. Verder
is er ruimte voor inspraak in het beleid. Als
bestuur uit Nederland hebben we tijdens zo’n
conferentie meegemaakt dat er een speciale

David Mahlangu had de leiding en sprak tijdens de
inwijding over woorden uit 2 Kronieken 5 vers 11-16:
“Onder luid gezang en met muziekinstrumenten
wordt de nieuwe tempel ingewijd. Maar eerst gaat
de wolk van God naar binnen en vervult de tent.” Alle
aanwezigen liepen eerst zingend een ronde om de
tent, waarna ze naar binnen gingen voor de viering.
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Viering in de nieuwe tent
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