UPDA T E

VANUIT HET BESTUUR
SELA & MORE avond voor Malawi
Wat een avond! Prachtige muziek en zang
afgelopen 25 november in de Nieuwe Kerk in
Huizen. Een spontaan samengestelde band
van muzikanten van de Nieuwe Kerk en De Brug
hebben de mooiste nummers van SELA en andere
aanbiddingsmuziek ten gehore gebracht. De kerk
was in een gezellige huiselijke sfeer gebracht.
Bezoekers konden heerlijk luisteren en meezingen

Winterfair CREA & ZO
Opdracht in Afrika heeft geparticipeerd op
de winterfair op 17 november in Huizen waar
winterse lekkernijen, sieraden, woonartikelen,
zeepjes etc. werden aangeboden. Tussen
de gezellig opgestelde stands, vielen we op
door de verkoop van heerlijke Zuid-Afrikaanse
wijnen en natuurlijk allerlei prachtige Afrikaanse
houten kunst. De bezoekers kregen de
mogelijkheid om de wijnen te proeven en
eventueel direct de flessen bestellen en
mee te nemen. Met de opbrengst steunen wij
het evangelisatie-en ontwikkelingswerk van
stichting Opdracht in Afrika.

CHRISTUS IS DIE
GROOT LIG
Komend voorjaar: Happen en Trappen
Er staat nog een nieuwe activiteit te wachten
die ten goede zal komen aan Wells of Hope.
Als het weer wat beter wordt in het voorjaar
dan gaan we “Happen en Trappen” op de fiets
langs verschillende locaties met lekkere
gerechten! U krijgt bericht hierover!

ZORG OP MAAT BIJ WELLS OF JOY
Agnes (15) is wees, alleenstaand moeder en
hiv-positief
Een nieuwe patiënt, Agnes, zit in de wachtkamer.
Ze komt binnen, broodmager, kortademig, met
een slapende pasgeboren baby in haar armen.
Volgens haar ziekenhuisboekje is ze twaalf jaar,
maar dat was een foutje, zei ze. Ze is vijftien jaar
en haar beide ouders zijn overleden. Ze heeft niet
echt een plek en slaapt dan weer hier, dan weer
daar. Helaas blijkt ze ook hiv-positief te zijn en is
ze pas begonnen met de Aidsremmers.
Ondervoed en uitgedroogd
Het kindje is ongeveer twee maanden oud.
Na inspectie zie ik dat het ernstig ondervoed
en uitgedroogd is. Agnes is gestopt met
borstvoeding en de melkpoeder die ze ergens had
gekregen is al twee dagen op. Hoe te handelen?
Eerst nieuwe melkpoeder kopen en gauw een fles
geven. Dat gaat meteen goed, het jongetje klokt
zo een kwart fles naar binnen!

Opvang bij Wells of Joy
We gaan met Agnes naar Maatschappelijk
Werk. Daar wordt ze stevig ondervraagd. Haar
verhaal blijkt erg onsamenhangend en niet
echt te kloppen. Ze blijkt al jaren op straat te
wonen. Ze weet niet wie de vader van het kind
is en eigenlijk wil ze het kind niet houden. We
besluiten dat ze enige tijd op het Wells of Joy
centrum kan blijven.

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

Frida Barmentlo
Henk Schaap

het hart gedrukt dat zij de moeder is en de plicht
heeft om voor haar baby te zorgen. En ook dat ze
geluk heeft dat ze nog een oom en tante heeft,
die voor haar willen zorgen. Zo hebben we hen
afgeleverd bij haar tante.
Zo proberen we als Wells of Joy zorg op maat te
geven. Dank voor uw steun!
Jolanda Bontenbal

Zegeningen
Ze is er ruim twee weken geweest en goed
verzorgd door onze vrijwilligers. We hebben
de baby Madalitso genoemd; dat betekent
‘zegeningen’. En binnen een paar dagen zien
we een prachtig mannetje. Hij groeit als kool,
slaapt als een roos en lacht veel!
Na wat onderzoek blijkt dat Agnes een oom
en tante heeft, die bereid zijn om haar en de
baby in huis te nemen. Er wordt haar stevig op
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met de liederen. Verzoeknummers konden
voor tegen betaling worden aangevraagd. Om
het doel van de avond: het thuiszorgproject
“Wells of Hope” in Malawi aan te bevelen gaf het
bestuur van Opdracht in Afrika een presentatie.
Dit leidde tot een geweldige collecteopbrengst
van € 750. Hier zijn we erg dankbaar voor en
kunnen we dit geld erg goed gebruiken (zie ook
de artikelen op pagina 2-3)!
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Net aangekomen van mijn eerste reis
voor Opdracht in Afrika, word ik meteen
meegenomen door mijn gastheer naar een
sloppenwijk om brood uit te delen. Het is
oud overgebleven brood wat we bij een
supermarkt hebben opgehaald. Bij één van
de hutjes worden we aangesproken. Een lieve
oude vrouw geeft me een hand en duwt het
doekje dat als deur dient weg om me binnen
te laten. Ik zie twee verlegen kinderen van een
jaar of zes op een bankje zitten. “Het zijn de
kinderen van mijn beide dochters”, zegt de
vrouw. “Eén van hen is vorige week overleden
en de andere vorig jaar, beiden aan aids”. Ik
huiver een beetje over haar verhaal.
Bij mijn vraag of ik verder in haar huisje mag
kijken, aarzelt ze. “Ik heb geen licht om het
te laten zien”, zegt ze. “Ik heb nog maar één
kaarsje voor vanavond en dan heb ik niets
meer”. Ik geef haar wat geld om nieuwe
kaarsen te kopen en mag dan de eenvoudige
slaapkamer zien waar ze met haar twee
kleindochters slaapt.

Als we weg gaan, grijpt ze mijn arm en zegt in
het Afrikaans: “Liewe sussie, baie dankie vir
die lig, maar jij moenie vergeet nie: Christus is
die Groot Lig” (lieve zuster, heel erg bedankt
voor het licht, maar vergeet niet: Christus is
het Grote Licht).

UPDATES Z-AFRIKA & BOTSWANA

GEITENPROJECT WELLS OF HOPE

EN VERDER:

P2/3 • Door middel van het houden van geiten
krijgen kwetsbare doelgroepen in Malawi de kans
om een inkomen te genereren. Er zijn ook plannen
voor o.a. een sojabonen project.

hiv-positief. Wells of Hope gaf haar zorg op maat.

gereed, in Botswana wordt hard gespaard voor
stoelen en toiletten en kindertehuis Rise & Shine
heeft warm water en een fornuis.

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

•

Bij de viering van het Kerstfeest, wanneer we
lichtjes in ons huis aansteken, denk ik vaak
terug aan de ontmoeting met die oma en haar
twee kleindochters in Soweto, Zuid-Afrika.

P2 • De dakconstructie van de kerk in Letlabile is

Blijf op de hoogte via Facebook
en/of www.opdrachtinafrika.nl !
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Ik moet huilen en ben ontroerd over zo’n groot
vertrouwen in zo’n schamel bestaan. Dit is echt
de hoop van Kerst. Laten we dit Licht aan elkaar
doorgeven!
Frida Barmentlo, voorzitter Opdracht in Afrika

P2/3 • In memoriam: Wil ter Velde
P4 • Updates vanuit het bestuur
P4 • Agnes (15) is wees, alleenstaand moeder en

Het bestuur en onze broeders en zusters uit Zuid-Afrika, Botswana,
Swaziland, Malawi en Mozambique willen u als lezer en donateur van onze
nieuwsbrief bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, uw support,
meeleven en financiële steun.
We willen u Goede Kerstdagen en Gods onmisbare Zegen toewensen
voor 2018 !
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UPDATE ZUID-AFRIKA & BOTSWANA

THUISZORGPROJECT WELLS OF HOPE

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

THUISZORGPROJECT
'WELLS OF HOPE'

GEITEN ALS INKOMENSBRON
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 dertien afgelegen dorpen in de provincie
Thyolo. De pot met geld is echter op en de continuïteit van dit letterlijk levens veranderende
programma staat op de tocht.

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.

Ons bestuurslid in Malawi, Annette O’ Hara- van Vliet is projectleider van dit Wells of Hope
programma en stuurt, onder andere, het geitenproject aan.

Dakconstructie voor kerk in Letlabile
De kerk van ds. Mozes Chauke groeit gestaag.
De stalen dakconstructie staat al en Mozes en
zijn enthousiaste gemeente van Letlabile hopen
en wensen vurig dat het gebouw in 2018 gereed
komt. Ze zijn druk aan het sparen voor stenen,

deuren en ramen. Vanuit Nederland wordt de
opbrengst van de zaterdagse verkoop in de
Nieuwe Kerk in Huizen bestemd voor deze kerk.

Sparen voor stoelen en toiletten in kerken Botswana
De kerken in het arme Botswana zijn eenvoudig: vaak door de mensen zelf gebouwd met eigen
gebakken stenen, geen glas voor de ramen. Ze zijn er trots op en tevreden mee. Maar bij een aantal
kerken zijn nog de zeer noodzakelijke stoelen en toiletten nodig. Eén van de gemeenteleden, een boer,
is begonnen een gedeelte van de opbrengst van zijn oogst ter beschikking te stellen aan de kerk. Dit
vindt navolging bij de andere zusterkerken en zo probeert men in stukjes en beetjes wat geld bij elkaar
te sprokkelen om de kerk verder op te bouwen.

Kindertehuis: badkamers, warm water, sanitair
Mama Lucya van het kindertehuis Rise & Shine is enorm dankbaar voor de giften het afgelopen
jaar. Het geld is goed besteed. Er is onder andere hard gewerkt om de badkamers te herstellen.
Er is een tweedehands fornuis voor de keuken gekocht en een geiser. De kinderen zijn superblij
met het warme water. Ook de toiletten op het terrein zijn vernieuwd en er zijn meubels gekocht.
Er zijn nog wel zorgen: er is nog ernstig behoefte aan dekens en een koelkast. De kosten van
elektriciteit en medicijnen voor de kinderen stijgen de pan uit. Ook stelt de regering allerlei eisen voor
veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn om het certificaat voor het kindertehuis te behouden.
Mama Lucya verzucht dat ze nauwelijks kan rondkomen. Wilt u helpen?

Hoe het werkt
Voor zover onze financiën het toelaten, krijgen
bejaarden en chronisch zieken een (zwanger)
geitje toegewezen. Dit geitje valt vaak onder de
verantwoordelijkheid van degene die de patiënt
verzorgt. Het doel is om inkomen voor het
huishouden en dekking van medische kosten
te verkrijgen voor deze bejaarden en chronisch
zieken.
Ook kwetsbare (wees)kinderen komen in
aanmerking voor een geitje om inkomen voor
schoolgeld te genereren, zodat ze verder
kunnen studeren als ze niet meer in het
programma zitten en door kunnen gaan naar
het voortgezet onderwijs. Weeskinderen
worden vaak gezien als een last. In hun
(toekomst) wordt niet geïnvesteerd. Zo
gaan ze vaak niet naar school, omdat er dan
materialen aangeschaft moeten worden.

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!

jonge leeftijd (rond de veertien jaar) te moeten
trouwen vanwege hun financiele situatie.
Op geitentraining
Iedereen die een geitje krijgt volgt verplicht
een tweedaagse training over hoe je voor een
geit moet zorgen. Hoe ze te fokken, hoe een
geitenhok (kraal) te bouwen en heel belangrijk,
hoe een succesvolle business op te zetten. De
training wordt feestelijk afgesloten.
Bij het feest zijn ook de belangrijke
dorpshoofden aanwezig. Zij hebben veel
lovende woorden van de enorm positieve
impact voor chronisch zieken en kwetsbare
kinderen uit de omgeving.
Zelfvoorzienendheid
Het HBC heeft zelf ook een geitenfokkerij om
inkomsten om inkomsten te genereren om het
programma te dekken. Dit is een aanzet om in
de toekomst meer zelfvoorzienend te zijn.

U kunt uw gift overmaken naar:
NL34 INGB 0003 7233 35
Stichting Opdracht in Afrika, Huizen
2. Begeleiding, sport en spel
Nog een wens is om – als de financiën het
toelaten - meer patiënten en weeskinderen te
kunnen begeleiden en om schoolclubs starten.
Op verschillende scholen in de omgeving wil
het team clubs opzetten om met sport en spel
kinderen/ jeugd levenslessen te leren. Het is
met name gericht op het voorkomen van hivbesmetting.

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.

Ook onze andere projecten
bevelen we van harte bij u aan!

TOEKOMSTPLANNEN VAN WELLS OF HOPE

KERST-TIP: AFRIKAANSE KWALITEITSWIJN

Het HBC programma heeft dan ook heel
bewust kwetsbare meisjes in het programma
opgenomen. Het geeft hen de mogelijkheid
met school bezig zijn in plaats van om op

1. Soja
Een nieuwe training die op de planning staat is
het verbouwen van sojabonen en hoe daar een
voedzame pap van te maken door het te mixen
met mais en suiker. De sojaboon wordt voor de
aanvang van het regenseizoen gepland. Dat is
rond oktober. Dan zal de training plaatsvinden
en zaden zullen verstrekt worden. We hopen
dat dit succesvol zal zijn, zodat de noodvoedseldistributie niet meer nodig is.

Wilt u als bedrijf uw medewerkers en/of klanten
een relatiegeschenk aanbieden en tevens
onze stichting ondersteunen? Of voor uzelf
gewoon een lekker Afrikaans wijntje voor bij het
kerstdiner? In samenwerking met het Kaaps
Wijnhuis bieden wij u graag de deze wijnen aan:

IN MEMORIAM

WIL TER VELDE
“Op 31 oktober 2017 is in vrede gestorven…maar bevorderd tot heerlijkheid, de liefde van mijn leven,
Wil ter Velde”, zo schrijft haar man.
Wil is 30 jaar lang secretaris van stichting Opdracht in Afrika geweest. Zij was betrokken bij
de oprichting van de stichting en zeer toegewijd, consciëntieus en betrokken op het werk van
Shadrach Maloka en de medemens in Zuid-Afrika en Malawi. Diverse broeders uit Zuidelijk Afrika
waren te gast in haar huis. Wij gedenken haar met liefde.
« Wil staat als tweede van links op deze foto, omringd door ds. David Mahlangu (l), Shadrach Maloka
(midden onder) en haar kinderen.
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