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VANUIT HET BESTUUR
Benefietconcert levert € 3.500 op
Op donderdag 22 februari jl. heeft een
delegatie van ons bestuur het “Benefietconcert
voor Malawi” bezocht in de Sint Joriskerk in
Amersfoort. Georganiseerd door onze zeer
actieve werkgroep Hoevelaken naar Malawi. Deze
groep hoopt in augustus en september 2018 voor
een groot bouwproject naar Malawi te gaan. Zij
schrijven op hun website:
"We kijken terug op een mooie avond! Met ruim
200 bezoekers, circa 150 koorleden/musici en
diverse vrijwilligers was het een mooi gevulde
kerk. Het was een gevarieerde avond met
zang, piano, orgel en panfluit. Prachtig! Met
deze avond hebben wij voor Malawi het mooie
bedrag opgehaald van circa 3.500 euro. Bedankt
allemaal! Bij deze willen we alle musici, sponsors
en vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet en
donatie."

Sterre van Boxtel en

Lucas Kramer

Martin Mans (dirigent, organist), Chr. Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem, Lucas Kramer (bariton), Sterre
van Boxtel (sopraan), Carina Bossenbroek (panfluit) en Denise Brand (piano) gaven acte de présence.
Fotografie: Arno Lambregtse

in staat was te werken. Als ze zich goed voelt,
doet ze soms wat ‘stukwerk’, bijvoorbeeld water
dragen of voor iemand op het land werken, om
een beetje geld te verdienen. Vorig jaar is haar
huis ingestort en ze woont nu in bij haar dochter
en drie kleinkinderen in een piepklein lekkend
huisje. Het ingestorte huisje zien we een stukje
verderop. Er is geen mat en er zijn geen dekens
en verder is er niemand die haar helpt. Wat een
schrijnende armoede.
We geven haar geld voor de operatie en Agnes,
onze vrijwilliger gaat een grote mat en 2 dekens
kopen. We eindigen ons bezoek met het lezen
van psalm 42 en we bidden voor haar. We zien
dat het haar bemoedigt!
ONZE KERNTHEMA'S
EVANGELISATIE & TOERUSTING
KERKBOUW
LANDBOUW & VOEDSELHULP
EDUCATIE & WERKGELEGENHEID
GEZONDHEID & WELZIJN
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per
jaar.
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In Zuid-Afrika en Malawi worden tijdens de
Paasdagen grote conferenties gehouden
met bovenstaand thema. Grote groepen
gemeenteleden uit alle bijbehorende kerken
gedenken een aantal dagen lang met elkaar
het lijden en sterven van Christus en vieren
daarna de opstanding tijdens een grote
feestdienst.
Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika is het een mooie gewoonte dat
men met Pasen de traditionele kleren draagt
van zijn of haar eigen stam. Het conferentie
terrein is dan ook vol met uitgedoste
bontgekleurde mensen, prachtig om te zien!
Men eet buiten met elkaar rond de kerk. ‘s
Nachts wordt de kerk gebruikt als slaapplaats
voor de mensen die van ver komen. De voor
ons bekende pastors zoals David Mahlangu en
Mozes Chauke (Zuid-Afrika) en Joshua Monjeza
(Malawi) zullen de conferenties opluisteren met
hun preekbeurten.

Jolanda Bontenbal woont met haar gezin in
Malawi en werkt voor Wells of Joy. Wells of Joy
is een christelijke thuiszorgorganisatie onder
de vlag van Opdracht in Afrika die met een
groep enthousiaste vrijwilligers werkt in 17
dorpen net buiten Blantyre.

We rijden tien minuten over smalle wegen tussen
het steeds hoger wordende mais. Dan moeten
we nog tien minuten lopen over nog smallere
paadjes tot we aankomen bij het kleine huisje.
Josephine zit buiten op een lege maiszak. Op
deze zak slaapt ze ‘s nachts ook. Ze vertelt dat
ze normaal gesproken zeven zakken mais oogst.
Dit jaar oogstte ze helemaal niets, omdat ze niet

•

PASEN:
DE KRACHT VAN ZIJN
OPSTANDING!

OP HUISBEZOEK

Na het werk in de kliniek stappen we in de auto
om een huisbezoek te gaan doen bij Josephine
Godeni. Ze is het laatste jaar erg ziek geweest
en ik las vorige week in haar ziekenhuisboekje
dat er baarmoederhalskanker is geconstateerd.
Ze vroeg om 10.000 kwacha (12 euro) voor een
operatie.
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Jolanda op huisbezoek

Malawi
In Malawi begint de viering van Pasen al met
Palmpasen, een week eerder. De palmtakken
zijn maisstengels en de ezel is een buffel. De
intocht van Jezus in Jeruzalem wordt in elk dorp
nagespeeld en overal klinkt het Hosanna loflied.
Het Kruis wordt gemaakt van twee simpele
takken. Omdat het grootste gedeelte van de
bevolking van Malawi niet kan lezen of schrijven,
worden de heilsfeiten vaak uitgebeeld, zodat de
mensen het beter kunnen begrijpen.

WATERTEKORT
Blijf op de hoogte via Facebook
en/of www.opdrachtinafrika.nl !

Paasviering in traditionele
kleding in Malawi (boven) en
Zuid-Afrika (onder)

P2 • In zowel Zuid-Afrika als Malawi zijn er
problemen met water door grote droogte.
Honger ligt weer op de loer...

TAKE CARE 4 DAY CARE

P3 • Opdracht in Afrika is zeer betrokken op het lot
van kinderen in Afrika. Wij faciliteren het werk van
kindertehuizen/dagopvangcentra waar we kwetsbare
kinderen een veilige omgeving bieden om op te groeien.

Financieel steunen?
Bank (ING) 37 23 335 t.n.v. Stichting Opdracht
in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar
van de belasting
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Op 26 mei organiseren we een Happen & Trappen event in Huizen. Stap op de fiets en laat u
verrassen door een diner met elke gang op een andere locatie. Zet 'm vast in uw agenda!

EN VERDER:
P3 • Kwartaalproject: Kinderen in Afrika
P4 • Benefietconcert werkgroep Hoevelaken
P4 • Wells of Joy: Op huisbezoek

Wij wensen u gezegende Paasdagen!

PAGINA 1

WATERTEKORT
IN ZOWEL
ZUID-AFRIKA ALS
MALAWI
DE NOOD IS HOOG!
Er heerst een ernstig watertekort in ZuidAfrika. En het ergste aan deze situatie: het
land is hier niet op voorbereid. Inmiddels mag
je niet langer dan twee minuten douchen
en is het uit den boze om je auto te wassen
of de tuin te sproeien. Dit is het derde jaar
dat er heel weinig regenwater is gevallen.
Hierdoor zijn de watervoorraden voor maar
één derde gevuld. De dag waarop het water
helemaal op zal zijn, komt steeds dichterbij.
De overheid denkt namelijk dat er vanaf 29
april 2018 geen water meer uit de kraan zal
komen.
Maatregelen
De mensen in Zuid-Afrika zijn voor drinkwater
afhankelijk van een aantal stuwmeren. Maar
ergens tussen maart en april zal het punt
aanbreken dat het waterpeil van deze meren te
laag zal zijn. Er zijn inmiddels al behoorlijk wat
maatregelen genomen. Zo mag iedereen sinds
nieuwjaarsdag 87 liter water per persoon per
dag verbruiken. Niet erg veel, als je bedenkt dat
een korte douchebeurt al zo’n 50 liter water
kost. Dan blijft er dus nog maar weinig over.
Als je meer water verbruikt, kun je een flinke
boete verwachten of zal je verplicht apparaten
moeten instellen om het waterverbruik te
verminderen.
In de rij voor water
Na 29 april zal iedereen zelf water zal moeten
halen bij een van de tappunten verspreid over
het hele land. Hier mag men dan maximaal 25
liter water per dag halen. Maar men zal dan
waarschijnlijk wel zo’n drie tot vier uur in de rij
moeten staan.
Een andere manier om aan drinkwater te
komen
Op dit moment zoeken de inwoners
andere manieren om water te winnen. Door
bijvoorbeeld naar water te boren, of door
drinkwater van zeewater te maken. Dit laatste
kost behoorlijk wat energie. Het water moet
ontzilt worden door het te verhitten, de
waterdamp op te vangen en de damp terug
te koelen tot waterdruppels. Volgens de
berekeningen zou het drinkbaar maken van
zeewater drie keer duurder zijn dan het boren
hiernaar.

Ook Malawi heeft watertekort
Het is nu midden in het regenseizoen, maar
helaas is er in het Zuiden van Malawi te weinig
regen gevallen. Daarnaast rukt ook de army
worm op, die de maisplanten aantast. Deze
week stond in de krant dat men verwacht dat
de oogst dit jaar weer slecht wordt en het is
nu al te zien dat de prijzen van de mais fors
omhooggaan. Een trieste tegenvaller voor
de Malawianen, speciaal voor de allerarmsten
en zieke mensen. Zij hebben geen reserves
en zijn niet in staat de hoge maisprijzen
te betalen. Honger ligt weer op de loer. De
moedeloosheid is te zien in de ogen van
de mensen. We bidden dat er op de een of
andere manier een oplossing komt en dat
onze patiënten door dit seizoen heenkomen.
Voor ons is het ook een teleurstelling.
In oktober en november hebben we veel
mensen geholpen met zaad en kunstmest,
maar de opbrengst is helaas veel minder
dan gehoopt. We blijven wel investeren
in educatie om mensen zelfstandiger en
weerbaarder te maken als het gaat om hun
voedselvoorziening. Er staat een vijfdaagse
cursus op de planning voor 50 van onze
patiënten. Ze gaan daar leren hoe je op een
betere manier je land kan bewerken, zodat
het minder werk kost en je minder schade
hebt als er te weinig regen valt.

TAKE CARE 4 DAY CARE
UPDAT E VA N O N ZE K I N D ER O PVA N GPR OJEC TEN

ZUID-AFRIKA

MALAWI

Dankzij uw betrokkenheid op ons kindertehuis
Rise & Shine hebben we de mogelijkheid
gekregen om de toelage voor de kosten per
maand te verhogen, zodat Mama Lucya niet
meer elke maand geld tekort komt.

Er wordt veel gebruik gemaakt van de
mogelijkheid van de Day care. Jolanda
Bontenbal en Maaike Joosse zijn heel druk
met het organiseren en selecteren van
kinderen die de zorg het meest nodig hebben.
De regering van Malawi heeft ingesteld dat
alle kinderen een medisch paspoort moeten
hebben, een geweldig initiatief voor een betere
controle, maar soms zijn kinderen niet eens
geregistreerd.

Ook is de broodnodige koelkast gekocht.
Verder is er een keukenaanrecht, een bureau
voor de administratie en een grote eettafel
met een lange zitbank voor de kinderen van het
weeshuis aangeschaft.
Er wonen nu 12 weeskinderen in het grote
huis (er is net een klein baby bijgekomen)
en er worden dagelijks 45 crèchekinderen
opgevangen. Op zondag doet het kindertehuis
dienst als kerk. Enkele kinderen van de crèche
hebben geen opvang voor het weekend.
Zij mogen op zaterdag en zondag ook
komen omdat ze anders op straat zouden
zwerven en dat kan Lucya niet over haar hart
verkrijgen. Haar overleden man deed altijd de
administratie. Hier heeft ze zelf veel moeite
mee en eigenlijk geen tijd voor. Zij krijgt hiervoor
nu hulp van iemand uit het bestuur van de IECCkerk. Er is ook iemand gevonden die de tuin gaat
bijhouden en groente gaat verbouwen.
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.

Day care Malawi

Er is veel zorg vanwege de grote hoeveelheid
malariapatiëntjes die er op dit moment zijn. Er
is een preventief medicijn beschikbaar, maar
dat is nog niet voor iedereen toegankelijk.
Ook is er veel onbekendheid over het
goed gebruiken van een muskietennet en
antimuggen-olie. Maar ook hier is een tekort
aan.
Het kinderaantal groeit in Malawi omdat veel
kinderen als AOW-voorziening worden gezien
voor de ouders. Men heeft als kind in Afrika de
plicht om de ouders te verzorgen in een hutje
in de tuin. Maar veel ouders sterven vroegtijdig
aan hiv/aids en dat betekent dat er veel zwerfen weeskinderen zijn.
Door het grote aantal kinderen is de
groepsgrootte in de schoolklassen soms wel
100 of meer per klas, met alle gevolgen voor de
kwaliteit van het onderwijs. Op onze Day care
proberen we dit op te vangen door bijles te
geven in kleine groepjes en dat werkt geweldig.

Rise & Shine (ZA)

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

KINDEREN IN AFRIKA
Elk kwartaal proberen we een project onder
uw aandacht te brengen waarvoor we speciaal
geld inzamelen. Deze Paasbrief vragen we
uw aandacht voor de kinderen van Afrika. We
hopen dat u ons wilt steunen in ons werk met
uw gebed en uw gift!

Wanneer u andere projecten van onze stichting
op uw hart heeft om voor te doneren bent u daar
van harte welkom in. Neemt u een kijkje op onze
website: www.opdrachtinafrika.nl. Heel erg dank
voor uw betrokkenheid.

U kunt uw gift overmaken naar:
NL34 INGB 0003 7233 35
Stichting Opdracht in Afrika, Huizen
Hoe lang komt er nog water uit deze kraan?
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