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ACTIES IN NEDERLAND
P2 • Ondanks de coronatijd hebben we de 
afgelopen maanden leuke (en lekkere!) 
acties kunnen organiseren!

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
P3 • Korte updates van onze bouw- en 
renovatieprojecten bij kindertehuis Rise & Shine 
(ZA), een nieuwe kerk in Mwabala (Malawi) en de 
start van een nieuwe kerk in Witbank (ZA)

EN VERDER:
P3 • Jeugdactiviteiten Wells of Joy
P4 • Project van het kwartaal: Corona en 
kinderen in Zuidelijk Afrika: uw gebed en 
financiële steun zijn meer dan welkom!

programma nog door. Dat is heel belangrijk, om 
het risico op ondervoeding tegen te gaan. Op de 
opvang krijgen ze in ieder geval een goede maaltijd. 
Ze zullen thuis nu zeker niet veel te eten krijgen, 
omdat er simpelweg geen eten is en er minder 
inkomsten zijn vanwege de coronasituatie. Helaas 
mogen medische en psychische check-ups 
niet doorgaan, omdat de opvang eigenlijk alleen 
noodopvang is. We proberen de gezinnen af en 
toe wat extra voedsel te geven in de vorm van 
ingrediënten die nodig zijn om een voedselrijke 
pap te maken. Ook wordt er van de oogst van 
ons landbouwproject aan de kinderen en hun 
verzorgers uitgedeeld, met name groenten.

Het coronavirus eist nog zijn tol over de hele 
wereld. Kinderen worden het hardst getroffen.

HOE IS HET IN ZUID AFRIKA? 
Zuid-Afrika komt langzaam uit de tweede golf, 
die genadeloos heeft toegeslagen. Er waren veel 
meer besmettingen en sterfgevallen dan in de 
eerste golf. Niet iedereen wordt getest maar 
er is veel oversterfte dat betekent dat veel 
coronaslachtoffers niet zijn geteld.

De kinderen van Zuid-Afrika zijn dit afgelopen 
schooljaar niet naar school geweest. Het 
schooljaar ging verloren omdat er voor de arme 
kinderen geen online onderwijs mogelijk was. Er 
is geen toegang tot internet in de townships. Ook 
heeft het grootste gedeelte van de gezinnen 
geen computer, laptop of bureau. Maar wat wil je 
ook: er zijn niet eens verharde straten. 

Op dit moment gaan de meeste van de kinderen 
nog maar de helft van de tijd naar school. 
Men spreekt al van een gat in de kennis en 
vaardigheden van jonge kinderen. De gevolgen 
hiervan zullen tegen de tijd dat de kinderen 
volwassen zijn geworden zichtbaar worden als zij 
hun schoolkennis in praktijk mogen gaan brengen. 

In veel gezinnen is de armoede groter geworden 
vanwege de door corona ontstane werkloosheid. 
Er heerst honger, moedeloosheid en verveling 
onder de kinderen en hun ouders. 

CORONA & KINDEREN
HOE IS HET IN MALAWI? 
Corona leek Malawi over te slaan in de eerste 
golf, maar niets is minder waar op dit moment. 
De Zuid-Afrikaanse variant is meegenomen 
door Malawianen die in Zuid-Afrika werkten en 
door corona teruggestuurd zijn naar Malawi. 
Er zijn veel mensen erg ziek en in korte tijd 
veel mensen overleden. Ziekenhuizen zijn 
overvol en overbezet. Er is bijna geen zuurstof 
voorradig. Alleen in de enkele steden die Malawi 
rijk is wordt getest. In de dorpen overlijden er 
nu ook veel meer mensen dan normaal, maar 
daar wordt bijna niet getest en deze gevallen 
worden dus ook niet als coronaoverledene 
geregistreerd.

De scholen zijn op-en-af open, maar 
voornamelijk dicht geweest. Online 
lesmogelijkheden zijn er totaal niet, 
alternatieven worden niet geboden. Kinderen 
in de dorpen zwerven op straat, vervelen zich 
en de tienerzwangerschappen zijn enorm 
toegenomen. Een zwangerschap betekent 
‘iets van getrouwd’ zijn. In de praktijk komt 
het er op neer dat als je ’getrouwd’ bent of 
een kind hebt je met school stopt, omdat je 
andere verantwoordelijkheden hebt. Niet elke 
school accepteert de jonge moeders, omdat 
dat een slecht voorbeeld kan geven aan de 
andere meiden. De overheid is er wel mee bezig 
de regels te veranderen om de jonge moeders 
weer terug naar school te laten gaan om zo 
kans te hebben op een betere toekomst.

Daycare programma, voor de allerkleinsten 
Voor de kleintjes van nul tot zes jaar uit 
erg kwetsbare gezinnen draait het daycare 

P R O J E C T  V A N  H E T  K W A R T A A L

DE IMPACT VAN COVID-19 OP  
KINDEREN IN ZUIDELIJK AFRIKA

Kortom: De lange lockdown maakt de meest kwetsbare kinderen van Zuidelijk 
Afrika nóg kwetsbaarder. Veel kinderen worden gedwongen aan het werk gezet 
om hun ouders te helpen een inkomen te vergaren. Leerlingen die het toch al 
moeilijk hebben lopen nog grotere achterstanden op. 

Als stichting vragen we uw gebed en financiële ondersteuning voor de 
kinderen van Zuidelijk Afrika. Uw gift wordt besteed aan voedselhulp, 
medicijnen, lesmateriaal voor scholen en voor thuisprogramma’s waardoor 
de kinderen les kunnen krijgen met behulp van hun ouders. Kinderen zijn de 
toekomst ook in Zuidelijk Afrika, dank voor uw hulp! 
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ONZE KERNTHEMA'S 
EVANGELISATIE & TOERUSTING 
KERKBOUW 
LANDBOUW & VOEDSELHULP 
EDUCATIE & WERKGELEGENHEID 
GEZONDHEID & WELZIJN 

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

Een goede start voor het landbouwproject!

De paasconventies in Zuid-Afrika en in Malawi 
zullen door het coronavirus heel anders 
gevierd worden dit jaar. Normaal komen heel 
veel gemeenteleden van diverse gemeentes 
(‘takkies’, zoals ze in ZA genoemd worden) 
bij elkaar om enkele dagen met elkaar 
het Paasfeest van de opstanding van de 
Here Jezus te vieren. Het is een plaats van 
ontmoeting, aanbidding, gedenken en vieren. 
Nu gaat elke grote of kleine gemeente met 
elkaar, in klein verband een dienst houden 
en blijft het sober en op 1,5 meter afstand. 
We verwachten verlossing van het virus voor 
volgend jaar.

Als bestuur van Opdracht in Afrika wensen wij 
u goede Paasdagen en gezondheid toe en blijft 
u alstublieft betrokken op onze verre naaste in 
Zuidelijk Afrika. 

LANDBOUWPROJECT 
CAHOMA (MALAWI)

Er is een goede start gemaakt met het 
nieuwe landbouwproject en de eerste 
aanplant groeit gestaag! 

We hebben nog niet genoeg geld om het hele 
gebied te ontginnen, maar wát wordt bebouwd 
geeft goede opbrengst. Kleine stukjes grond 
om te bebouwen worden verdeeld onder de 
dorpsbewoners tegen een klein percentage van 
de opbrengst voor de EBC.

Cahoma staat voor Canaan Home Malawi en 
betekent zoveel als 'vruchtbare grond als 
thuisomgeving' in Malawi.

PASEN IN PERSPECTIEF 
VAN SAMENHORIGHEID
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Voor Na

op zoek naar sponsors voor deze jongeren om 
deze belangrijke volgende stap te zetten. 

We stellen twee van hen aan u voor: 

Shupikai (23) is lichamelijk 
gehandicapt, maar wil dolgraag 
aan de slag als kledingmaakster 
in een naaiatelier.

  Deodatus (21) wil leren om 
 timmerman te worden.  
 
 Door uw gift aan Wells of 
 Joy geeft u deze twee 
 mensen de gelegenheid om 
 een vak te leren én voor 

 zichzelf te zorgen. 

Als stichting voelen we ook de beperkingen om dingen te kunnen organiseren ter promotie 
van ons werk en voor fundraising. De afgelopen maanden hebben wij toch twee erg leuke 
acties kunnen houden waar u als donateur of betrokkene van onze stichting fantastisch aan 
heeft bijgedragen!

VANUIT HET BESTUUR IN NEDERLAND

DOORSTART VAN GOEDE DOELEN VERKOOP 
We hebben een doorstart kunnen maken van 
onze Goede Doelen Verkoop vanuit de Nieuwe 
Kerk in Huizen. Coronaproof hebben we geen 
live verkoop gehouden, maar als bestuur de 
bestellingen rond gebracht. We zijn dankbaar 
voor het record aantal bestellingen. Ook zijn we 
dankbaar voor alle vrijwilligers en lokale bedrijven 
die hier aan mee willen werken. Houd Facebook 
en Kerkblad in de gaten voor verdere informatie. 

DINER @ HOME 
In plaats van het succesvolle ‘Happen en 
Trappen’ was er zaterdag 13 maart de 
gelegenheid om een ‘thuisbezorgd’ maaltijd te 
bestellen. Geheel verzorgd door Chiel Kookt uit 
Huizen. Maar liefst 184 driegangenmaaltijden 
mochten we bezorgen! We hebben erg leuke 
reacties gehad. De opbrengst voor Opdracht in 
Afrika is ruim € 1.300.

Dank voor uw gebed en het in ons gestelde vertrouwen en voor al uw spontane 
en gulle giften. Ook de donateurs van Wells of Joy bedanken we voor alle 
betrokkenheid. Door uw steun en inzet kan ons werk in Zuidelijk Afrika doorgaan.

Sinds maart 2020 is het begeleiden van 
onze jeugd een flinke uitdaging vanwege 
het steeds wisselen met sluitingen en 
heropeningen van de scholen door de 
Covid-19 epidemie. Veel jongeren zijn 
ontmoedigd en somber en diverse meisjes 
zijn zwanger geworden in deze tijd.

Niet meer samenkomen 
Op het centrum mogen we niet meer 
samenkomen. Wat we wel hebben gedaan is de 
jongeren blijven ontmoeten in hun dorpen. We 
proberen onze kleine kinderen met hun ouders 
en jongeren te steunen tijdens hun problemen 

WELLS OF JOY: JEUGDACTIVITEITEN

BOUW & RENOVATIE UPDATE

Wells of Joy is een Christelijke zorg-organisatie in Malawi. Wells of Joy is in het jaar 2000 als Malawiaans initiatief opgericht als reactie op de verwoestende effecten 

van de AIDS-epidemie. Inmiddels is het programma flink uitgegroeid en werken we met een team van zo’n 20 vrijwilligers vanuit 2 centrums in 17 dorpen aan de rand van 

Blantyre. Eind 2019 verlenen we actief hulp aan 500 families. Sinds enkele jaren is Wells of Joy opgenomen als entiteit van Stichting Opdracht in Afrika.

met hun gezondheid. En ook door hen 
transportgeld te geven om ze te stimuleren 
in ieder geval, hun HIV-medicatie op te halen in 
het ziekenhuis. Ook moedigen we hen aan om 
de moed niet op te geven en hun school serieus 
te nemen.  

Opleiding 
Voor zes van onze tieners was er in januari de 
mogelijkheid om examen voor de middelbare 
school te doen. Wells of Joy wil hen graag 
verder helpen met een vervolgstudie in de vorm 
van praktische cursussen. De droom van deze 
jongeren is zelfvoorzienend te worden. We zijn 

RENOVATIE KINDERTEHUIS RISE & SHINE (ZA)

Begin januari 2020 was ons laatste bezoek aan 
Kindertehuis Rise & Shine. Daar zagen we dat 
diverse dingen nodig opgeknapt moesten worden. 
Zo waren er diverse ramen kapot. En op de bank in de 
kamer durfden we niet meer te gaan zitten. Terug 
in Nederland hebben we meteen geregeld dat we 
mama Lucya blij konden maken met een gift voor de 
renovatie.

De bank en de ramen zijn gerepareerd, 
er wordt geschilderd en men is bezig het 
ontbrekende stuk omheining te metselen 
rondom het huis voor de veiligheid van de 
kinderen. 

START VOOR KERK WITBANK (ZUID-AFRIKA)

Het bouwen van een eigen kerkje is voor Richard Nekhudzhiga een grote wens. Al 20 jaar huurt 
hij een kerkje in Witbank, maar het perceel waarop de nieuwe kerk moet komen ligt al lang te 
wachten op ontginning. Als stichting Opdracht in Afrika gaan we nu samen met de gemeente 
van Witbank proberen een nieuwe kerk te realiseren.  
Er is een start gemaakt door het bouwen van de omheining.

184 MAALTIJDEN
 

OPBRENGST

€ 1.300

NIEUWE KERK IN MWAMBALA (MALAWI)

Heel trots zijn de gemeenteleden van Mwambala 
op hun nieuw gebouwde kerkje. We hebben de 
bouw als stichting Opdracht in Afrika samen met 
de organisatie ‘Hoevelaken Naar Malawi’ kunnen 
realiseren. De altijd super-enthousiaste groep uit 
Hoevelaken gaat regelmatig naar Malawi om daar 
bouwprojecten samen met de lokale bevolking te 
realiseren.

VOOR NAHOOFD
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programma nog door. Dat is heel belangrijk, om 
het risico op ondervoeding tegen te gaan. Op de 
opvang krijgen ze in ieder geval een goede maaltijd. 
Ze zullen thuis nu zeker niet veel te eten krijgen, 
omdat er simpelweg geen eten is en er minder 
inkomsten zijn vanwege de coronasituatie. Helaas 
mogen medische en psychische check-ups 
niet doorgaan, omdat de opvang eigenlijk alleen 
noodopvang is. We proberen de gezinnen af en 
toe wat extra voedsel te geven in de vorm van 
ingrediënten die nodig zijn om een voedselrijke 
pap te maken. Ook wordt er van de oogst van 
ons landbouwproject aan de kinderen en hun 
verzorgers uitgedeeld, met name groenten.

Het coronavirus eist nog zijn tol over de hele 
wereld. Kinderen worden het hardst getroffen.

HOE IS HET IN ZUID AFRIKA? 
Zuid-Afrika komt langzaam uit de tweede golf, 
die genadeloos heeft toegeslagen. Er waren veel 
meer besmettingen en sterfgevallen dan in de 
eerste golf. Niet iedereen wordt getest maar 
er is veel oversterfte dat betekent dat veel 
coronaslachtoffers niet zijn geteld.

De kinderen van Zuid-Afrika zijn dit afgelopen 
schooljaar niet naar school geweest. Het 
schooljaar ging verloren omdat er voor de arme 
kinderen geen online onderwijs mogelijk was. Er 
is geen toegang tot internet in de townships. Ook 
heeft het grootste gedeelte van de gezinnen 
geen computer, laptop of bureau. Maar wat wil je 
ook: er zijn niet eens verharde straten. 

Op dit moment gaan de meeste van de kinderen 
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Men spreekt al van een gat in de kennis en 
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Er zijn veel mensen erg ziek en in korte tijd 
veel mensen overleden. Ziekenhuizen zijn 
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voorradig. Alleen in de enkele steden die Malawi 
rijk is wordt getest. In de dorpen overlijden er 
nu ook veel meer mensen dan normaal, maar 
daar wordt bijna niet getest en deze gevallen 
worden dus ook niet als coronaoverledene 
geregistreerd.

De scholen zijn op-en-af open, maar 
voornamelijk dicht geweest. Online 
lesmogelijkheden zijn er totaal niet, 
alternatieven worden niet geboden. Kinderen 
in de dorpen zwerven op straat, vervelen zich 
en de tienerzwangerschappen zijn enorm 
toegenomen. Een zwangerschap betekent 
‘iets van getrouwd’ zijn. In de praktijk komt 
het er op neer dat als je ’getrouwd’ bent of 
een kind hebt je met school stopt, omdat je 
andere verantwoordelijkheden hebt. Niet elke 
school accepteert de jonge moeders, omdat 
dat een slecht voorbeeld kan geven aan de 
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