
TAKE CARE -4- DAY CARE

ANTWOORDKAART

JA, ik ondersteun dit project van harte!

Naam:

Adres:

Postcode:   Plaats:

IBAN:

E-mail:

ONDERTEKENING

  Plaats:        Handtekening:

  Datum:

* De machtiging tot maandelijkse incassatie blijft actief tot u uw machtiging beëindigt of  
in geval het project niet langer gecontinueerd wordt vanuit st. Opdracht in Afrika.
NB: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden.

Stichting Opdracht in Afrika, Studiostraat 38, 1276 EG HUIZEN
Incassant ID:  NL70ZZZ411920210000  |  Kenmerk machtiging: DayCare   |  Reden betaling: DayCare

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier machtig ik Stichting Opdracht in Afrika  tot:

   OPTIE 1: Een doorlopende* maandelijkse donatie ten behoeve van:       OPTIE 2: Een eenmalige donatie à:

_________ opvangplaats(en) à € 18/mnd =

per maand

€ €
eenmalig

Opdracht in Afrika is 
aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
Hierdoor zijn giften aftrekbaar 
van het belastbaar inkomen.

aantal

Voor ons jubileum hebben we ervoor gekozen de 
kinderen van Afrika onder uw aandacht te brengen. Hun 
toekomst staat onder grote druk. U kunt helpen hen 
weer hoop voor de toekomst te geven door mee te 
doen met onze sponsoractie. Sponsort u  een kind bij 
één van onze 4 Day Care (kinderdagopvang) centers? 

Wie sponsort u?
› Wees- en zwerfkinderen (vaak besmet met hiv/aids) 
Kinderen zonder enige opvang kunnen blijven slapen, 
anderen worden zo mogelijk ‘s nachts door buren 
opgevangen. 
› Kinderen uit éénoudergezinnen 
Kleine kinderen kunnen tijdens de dagelijkse 
werkzaamheden op de rug worden meegedragen. De iets 
grotere kinderen zwerven rond totdat moeder weer thuis 
komt. Een zeer onveilige situatie.
› Kinderen uit zeer arme gezinnen
Als zij ondervoed zijn of dit dreigen te raken. 

Vier dagopvangcentra
Er zijn vier day care centra, drie in Malawi en één in 
Zuid-Afrika bij Rise & Shine dat gecombineerd is met het 
kindertehuis waar sowieso rond de 20 kinderen 
permanent wonen. Op elke locatie kunnen maximaal 40 
kinderen worden opgevangen. Ieder kind is welkom; wel 
moeten de ouders of verzorgers (voor zover aanwezig) 
instemmen met het christelijke karakter van de opvang. Er 
wordt een klein dagtarief gevraagd aan ouders die 
hiervoor de mogelijkheid hebben.
  
Hoe werkt het adoptieprogramma?
Door mee te doen faciliteert u een opvangplek in één van 
onze vier kinderdagopvang-centrums. Het is 
administratief voor onze vrijwilligersorganisatie 
onmogelijk één kind aan één sponsor te binden: er is 
namelijk verloop van kinderen, afhankelijk van hun 
lichamelijke en fysieke toestand en de omstandigheden 
van het kind. 

Halfjaarlijks een update
Als sponsor ontvang u elk half jaar een kort verslag en een 
foto van de groep kinderen waarvoor u sponsor bent. 
Deze informatie wordt verzorgd door Nederlandse 
bestuursleden/vrijwilligers die permanent in Zuidelijk 
Afrika verblijven.

Geef deze kinderen in Afrika een toekomst!

Voor €18 per maand faciliteert u 
een opvangplek in één van onze 
vier opvanghuizen in  Malawi of 
Zuid-Afrika

Wat gebeurt er met uw sponsorgelden?
› De kinderen krijgen eten, medische verzorging, kleding, 
worden verzorgd en gewassen. Ze krijgen onderwijs en een 
christelijke opvoeding. 
› Zieke of zwakke kinderen kunnen tijdelijk opgenomen 
worden in de ziekenboeg.
› Baby’s worden verzorgd. Peuters hebben hun eigen 
spelprogramma. ‘s Ochtends is er onderwijs voor kleuters. 
› Kinderen tot tien jaar volgen het basisonderwijs in het 
dorp en krijgen in de middag verzorging en eten. Op het 
terrein is een stuk landbouwgrond aanwezig om kinderen 
te leren van eigen groente-opbrengst te leven. Dit geeft 
ook extra inkomsten bij openbare verkoop van groenten.
› Er is op elke locatie een huiskamer, keuken, klaslokalen, 
buitenspeelplaats, spoeltoiletten, schoon drinkwater en 
elektriciteit. Er is meubilair en er zijn aanpassingen om 
lichamelijk gehandicapte kinderen op te vangen. 
› De centra hebben een staf bestaande uit een 
hoofdverpleegkundige, onderwijzers, keukenpersoneel en 
een klusjesman/bewaker.

Er is een plaatselijk bestuur met afgevaardigden uit de 
EBC/IECC. Aanmelding van de kinderen vindt plaats op 
advies van een sociaal werker van de overheid.

TAKE CARE       DAY CARE4
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In 1976 is onze stichting gestart onder de naam 'Stichting In Zijn Opdracht'. Deze stichting is opgericht als een 
vriendenclub voor de zwarte evangelist Shadrach Maloka die door de EO was uitgenodigd om in Nederland iets 
te vertellen over zijn werkzaamheden. Na zijn overlijden in 1996 heeft de stichting, als eerbetoon, de naam 
'Stichting Shadrach Maloka' gekregen. In januari 2013 werd de naam veranderd in 'Stichting Opdracht in Afrika' 
om duidelijker te kunnen communiceren waar de stichting voor staat. Onze opdracht is en blijft echter 
hetzelfde en gaat onverminderd door: Verspreiden van het Evangelie en verbeteren van de 
levensomstandigheden in Zuidelijk Afrika. 

Werkwijze en activiteiten
Stichting Opdracht in Afrika ziet hulpverlening als onlosmakelijk onderdeel van de verspreiding van het evangelie. 
Daarom stimuleren we de zelfredzaamheid van de Afrikanen door hen te ondersteunen bij het opzetten van kleine, 
zelfstandige projecten. We proberen onze projecten zo veel mogelijk te laten dragen door de lokale bevolking. Veel 
projecten zijn echter nog pril en kwetsbaar en kunnen op dit moment nog niet zonder hulp vanuit Nederland. 
Opdracht in Afrika richt zich in haar activiteiten op (het snijvlak van) de volgende vijf hoofdthema's:

Werkgebied en samenwerking
Opdracht in Afrika werkt in twee werkgebieden verspreid over in totaal vijf landen in zuidoostelijk Afrika. In 
Zuid-Afrika, Swaziland en Botswana werkt Opdracht in Afrika samen met de  International Evangelical Christian 
Church (IECC). Vanuit Malawi werken we samen met de Evangelical Brethren Church (EBC). Malawi is het armste land 
ter wereld. 90% van de bevolking is werkloos en slechts 10% van de bevolking heeft toegang tot elektriciteit.  Het 
Nederlandse bestuur bestaat uit 7 vrijwilligers, waarvan één persoon permanent en één verschillende maanden per 
jaar in Zuidelijk Afrika wonen. 

OVER OPDRACHT IN AFRIKA



TAKE CARE -4-  DAY CARE

40
JAAR

JUBILEUM

STICHTING OPDRACHT IN AFRIKA 
zet zich al 40 jaar in voor 
evangelisatie- en ontwikkelingswerk 
in Zuidelijk Afrika. De stichting zet 
hiermee het levenswerk voort van de 
Zuid-Afrikaanse evangelist en 
grondlegger van de stichting: 
Shadrach Maloka.  
Op p2 meer info over onze stichting.

JUBILEUMWEEK: 4-14 NOVEMBER
In deze week bezoeken vier Afrikanen 
Nederland en leggen zij verschillende 
bemoedigings- en promotiebezoeken 
af op verschillende plekken in 
Nederland. Ze bezoeken scholen en 
kerken, kijken mee in de keuken van ons 
kerkenwerk en bezoeken diverse 
landbouw- en gezondheidsinstanties. 

CONCERT: 12 NOVEMBER
We vieren ons 40-jarig jubileum op 12 
november met een concert van het 
bekende Nederlandse duo Marcel & 
Lydia Zimmer (Erfgooiers College in 
Huizen). Bestel tickets via  onze site: 
www.opdrachtinafrika.nl/concert.
Ook heel geschikt voor kinderen!

GRACE MONJEZA  (MALAWI) 
Grace woont met haar gezin op de 
compound in Thyolo. Ze werkt op de 
administratie van het ziekenhuis op de 
compound en is aanspreekpunt voor 
het Nederlandse bestuur van 
Opdracht in Afrika. Haar man is 
predikant en voorzitter van de 
Evangelical Brethren Church (EBC) in 
Malawi. 
Vrouwen werken hard in Malawi. Het 
huishouden vergt veel tijd. Water moet 
van elders gehaald worden. Er wordt 
buiten gekookt op een vuurtje waar 
uren geroerd moet worden in de nsima 
(maispap, het dagelijkse voedsel).

JANE MONJEZA (MALAWI) 
Jane is het schoonzusje van Grace en 
getrouwd met Gladson, de hoofdarts 
van het ziekenhuis. Jane is 
verloskundige en hoofd van de 
verpleging. Ook participeert ze in het 
team van Home Based Care, het 
thuiszorgprogramma van het 
ziekenhuis voor de zeer ernstig zieken. 
Haar grote wens is de inrichting van 
een operatiekamer met alle faciliteiten 
in het ziekenhuis. Daar is op dit 
moment helaas geen geld voor. Nu 
moeten ook spoedoperaties zoals een 
keizersnede elders worden uitgevoerd 
(met alle gevolgen van dien).

DAVID MAHLANGU (ZUID-AFRIKA)
David is de opvolger van Shadrach 
Maloka. En hij is een van de leiders 
van de International Evangelical 
Brethren Christian Church (IECC). Hij 
heeft de Bijbel vertaald in de taal 
van zijn stamtaal het Ndebele. 
Hierbij heeft hij gebruik gemaakt van 
de Engelse King James vertaling en 
de Nederlandse Statenvertaling. 
David is verantwoordelijk voor 
tentcampagnes en de toerusting 
van de predikanten van de IECC. Hij 
begeleidt de kerk in Swaziland en is 
bij de IECC verantwoordelijk voor het 
kindertehuis Rise&Shine.

MOZES CHAUKE (ZUID-AFRIKA)
Mozes is naast bestuurslid van de 
IECC ook een goede vriend van 
David. Hij woont in Lethlabile, 
Zuid-Afrika. Hij geeft geschiedenis, 
aardrijkskunde en Afrikaans op een 
middelbare school. In zijn 
woonplaats is hij voorganger in zijn 
kerk. Hij is verantwoordelijk voor de 
kerken in Botswana en ons 
aanspreekpunt voor Zuid-Afrika. 
De taal die hij spreek is het Tsonga 
en één van zijn gaven is het vloeiend 
spreken van vijf talen waaronder het 
Afrikaans. Hij doet dan ook veel werk 
als tolk.
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BEZOEK UIT 
AFRIKA!

STEUN ONS JUBILEUM-PROJECT VOOR  KINDEREN IN AFRIKA »»»»

1976 - 2016  JUBILEUMWEEK

MARCEL & LYDIA ZIMMER EN BAND

ZATERDAG 12 NOVEMBER
19-22:00 UUR - ERFGOOIERS COLLEGE - HUIZEN

Ook heel geschikt voor kinderen!

tickets in voorverkoop (t/m 9 november): volwassene €6,50  |  kind t/m 16jr €4,50

opdrachtinafrika.nl/concert

JUBILEUMCONCERT MET

TICKETS EN INFO

Ook heel 

geschikt voor 

kinderen!

40
JAAR

JUBILEUMFEEST

Uitnodiging

in een enveloppe opsturen naar

Stichting Opdracht in Afrika
Antwoordnummer 654

1270 WB HUIZEN

inleveren bij het secretariaat

Stichting Opdracht in Afrika
Dr. de Visserlaan 16
1272 GX  HUIZEN

inscannen / fotograferen

Mail naar
info@opdrachtinafrika.nl

of whatsapp naar 0613153153

deze ingevulde antwoordkaart (zie achterzijde) kunt u...

STEUN ONS JUBILEUMPROJECT (Z.O.Z.)

JA
ik steun het kinderdagopvang-project in 
Malawi en Zuid Afrika van harte!


