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BESTE SUPPORTERS VAN WELLS OF JOY, 

Het is weer hoog tijd voor een update over Wells of Joy! We zitten 

middenin het regenseizoen, maar helaas moeten we zeggen dat er in het 

Zuiden van Malawi te weinig regen is 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 we zien al dat de 

prijzen van de mais weer omhooggaan. Wat een onzekerheid weer voor 

alle mensen, maar vooral voor de alleramsten en zieke mensen. Zij hebben 

geen reserves en kunnen de hoge maisprijzen gewoon niet betalen. Honger 

ligt weer op de loer. Je ziet het aan de moedeloosheid in de ogen. We 

bidden dat er op de een of andere manier een oplossing komt, en dat onze 

patienten goed door dit seizoen heenkomen. Voor ons bij Wells of Joy is 

het ook een teleurstelling. In oktober en november hebben we vele 

mensen geholpen met zaad en kunstmest, maar dat levert nu helaas 

minder op dan gehoopt. We hebben wel een 5-daagse cursus op de 

planning staan voor 50 van onze patienten bij Crown Ministries. Daar leren 

ze hoe je op een betere manier je land kan bewerken, zodat het minder 

werk kost en minder schade hebt, als er te weinig regen valt. We hopen dat 

deze cursus volgend jaar zijn vruchten gaat afwerpen en mensen meer 

weerbaar maakt. 
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De jongeren vanaf 15 jaar gaan nog steeds elke twee weken naar Crown Ministries. Het is mooi om te zien dat 

ze inmiddels een goede band hebben opgebouwd met alle mensen daar. Aan het eind van het seizoen hebben 

ze met de groep een informatievideo gemaakt over het Ecosysteem, waarbij een aantal van hen 

presenteerden; we hadden een geluidsman en een cameraman. Een hele leuke ervaring! (zie 

www.geloofinmalawi.nl). 

Aan het begin van het nieuwe seizoen konden ze als groep uit een aantal opties kiezen over wat ze het liefst 

wilden leren. Ze kozen als eerste voor het aanleggen van een zogenaamde ’kitchen garden’. Een tuintje van niet 

meer dan twee vierkante meter, vlakbij huis, wat bewaterd wordt door afvalwater. Het hele jaar door kunnen 

daar groenten, fruit en kruiden verbouwd worden. Ze zijn er op het moment enthousiast mee bezig en we 

hopen dit project volgende maand af te ronden. Daarna gaan ze met de groep op het terrein  van Crown een 

compost hoop maken. Na een week of 6 is de eerste compost klaar om verkocht te worden. Als groep kunnen 

ze hier per composthoop zo’n 80.000 kwacha (100 euro) mee verdienen, een hoop geld! Daarbij krijgen ze ook 

een stukje businesstraining. Hopelijk krijgen ze van deze ervaring de smaak te pakken en hebben ze er wat aan 

voor de toekomst!   

Zomaar wat plaatjes van onze maandelijkse 

‘youth meetings’. De kinderen tot 12 jaar horen 

een bijbelverhaal, doen een werkje en we 

eindigen met spelletjes.  De oudere kinderen 

vanaf 12 krijgen een bijbelstudie en daarna 

meestal een stukje counseling vanuit een 

werkboek over HIV-AIDS en jongeren met 

allerlei lessen en praktische opdrachten en 

vragen. Deze keer hadden we ook onze dokter 

uitgenodigd. Hij gaf een inleiding over 

verschillende aspecten van HIV/AIDS en daarna 

was er tijd voor vragen. We merken dat onze 

groep echt een veilige plaats is voor de kids. Een 

uur lang stelden ze allerlei vragen. Een maand 

later kwam hij nog terug om met de wat oudere 

kinderen vanaf 15 de wat meer gevoelige 

onderwerpen te kunnen bespreken bijvoorbeeld 

over sexualiteit. We eindigen natuurlijk met een 

heerlijke maaltijd! 
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Na de kliniek stappen we in de auto om een  huisbezoek te 

gaan doen bij Josphine 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. We rijden 10 minuten 

over smalle wegen tussen het steeds hoger wordende mais. 

De laatste 10 minuten lopen we over nog smallere paadjes 

tot we aankomen bij het kleine huisje. Josephine zit buiten op 

een lege maiszak, de zak waar ze ‘s nachts ook op slaapt. Ze 

vertelt dat ze normaalgesproken 7 zakken mais oogst. Dit jaar 

oogste ze niets, omdat ze niet in staat was te werken. Als ze 

zich goed voelt, doet ze soms wat  ‘piece work’, 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 3 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!   

HOME VISITS 

WELLS OF JOY…. 

……. is een christelijke thuiszorgorganisatie die  met een 

groep enthousiaste vrijwilligers werkt in  17 dorpen net 

buiten Blantyre. We  richten ons op de chronisch zieken; de 

meesten van onze patiënten zijn HIV-positief en zitten 

onder de armoedegrens. We proberen onder andere  te 

helpen met: 

 basale medicatie 

 melkpoeder en andere voedingssupplementen 

 Schoolgeld  

 kleine  groepsleningen om een business te starten 

 jeugdprogramma. 

 dagopvang voor weeskinderen 

In al onze activiteiten  vinden we het belangrijk om het 

Woord van God te delen en onze patiënten te wijzen op  de 

Ene, die  onze Troost wil zijn in  leven en sterven. 

Wilt u ons steunen? 
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