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BESTE SUPPORTERS VAN WELLS OF JOY, 

Heel hartelijk dank weer voor jullie steun het afgelopen jaar voor ons prachtige programma! Wij van 

Wells of Joy  zijn altijd weer verbaasd en dankbaar dat er telkens genoeg is om alle programma’s te 

draaien. Al moeten we nu wel melden dat we op dit moment nog maar voor ongeveer 3 maanden geld 

hebben om op dezelfde voet door te gaan. We bidden dat er genoeg binnen zal komen, zodat we geen 

aanpassingen hoeven te doen en programma’s moeten schrappen. 

Er is weer heel wat nieuws om jullie deelgenoot van te maken!   

Als eerste het nieuws dat mijn tijd in Malawi er na 10 jaar op zit. Sinds 2011 heb ik met veel plezier voor 

Wells of Joy gewerkt en het doet best een beetje pijn om alles hier los te laten.   

Maar er is meer nieuws! Sinds afgelopen juni hebben we een fulltime project manager aangesteld. Zijn 

naam is Mackinly Kabaghe, maar op Wells of Joy wordt hij Uncle Mac  genoemd. We kennen hem al een 

aantal jaar omdat hij verschillende keren onze jeugdmeetings heeft verzorgd. Hij  heeft in het verleden bij 

Scripture Union gewerkt, heeft gestudeerd in Zuid-Afrika, is ook dominee, heeft ervaring met 

administratief werk. Kortom, de perfecte match! Maar het belangrijkste is dat hij een groot hart heeft 

voor jongeren en families. Het is ook heel fijn dat er nu iemand fulltime op het centrum aanwezig is om 

sturing te geven aan alle mensen die bij Wells of Joy werken en om zich helemaal te kunnen inzetten voor 

alle programma’s. We merken nu al dat dat zijn vruchten afwerpt.  

Sinds 4 jaar zijn we verbonden met de organisatie Opdracht in Afrika. Onze fondsen komen via hen bij 

ons binnen en daarnaast heeft Wells of Joy ook een rubriek in hun nieuwsbrieven en op de website 

(www.opdrachtinafrika.nl). Zij hebben ook een groot project in Thyolo in Malawi, niet al te ver bij Wells 

of Joy vandaan. We zijn nu in een traject om ook in Malawi meer samen te werken. Dat betekent dat 

vanaf oktober onze sponsoraanvragen, rapporten en ook de finanaciele stromen via het programma in 

Thyolo lopen. In September tekenden we een overeenkomst met Opdracht in Afrika en hun project in 

Thyolo.  

Wij als Wells of Joy blijven wel verantwoorlijk voor onze eigen fondsenwerving en die komt voornamelijk 

binnen via onze Nederlandse achterban, de lezers van deze nieuwsbrief. Ons budget per maand is op het 

moment Euro 3000,- . 

We hopen natuurlijk dat u Wells of Joy blijft steunen! Het is een prachtige organisatie waar het gegeven 

geld direct ten goede komt aan de doelgroep: de kwetsbaarste mensen in de dorpen waar we werken. 

 

VAN BOVEN NAAR BENEDEN 

Patient op de  kliniek ...................................  

Jeugd luistert naar  verhaal ........................  

Project manager: Mackinly Kabaghe ...........  

Mackinly Kabaghe  vertelt een verhaal  ....... . 

 

 



 

Hierboven wat plaatjes van onze dagopvang. Op elk van de twee centra komen dagelijks zo’n 60 kinderen. 

Ongeveer de helft van hen zijn weeskinderen of kinderen van onze patienten uit het programma van Wells of 

Joy. De anderen zijn kinderen uit de wijk en zij betalen schoolgeld. Ze krijgen een voedzaam ontbijt en lunch en 

staan onder toezicht van 4 juffen .Mackinly, onze project manager is begonnen met het geven van 

opfriscursussen voor deze juffen.  

Hiernaast  foto’s van de  training voor de 

groepsleningen. Mackinly Kabaghe, onze nieuwe 

project manager samen met Ernet, supervisor, 

leren de mensen hoe ze een handeltje kunnen 

starten, waar ze op moeten letten, hoe ze winst 

kunnen maken enzovoorts. Na de training worden 

er groepen gevormd en krijgt iedereen een 

startkapitaaltje. De lening moet weer worden 

terugbetaald aan Wells of Joy. Pas als iedereen van 

de groep de lening heeft terugbetaald komen ze 

weer in aanmerking voor een nieuwe lening. Het 

concept van groepsleningen werkt heel goed. 

Mensen houden elkaar verantwoordelijk en zijn 

van elkaar afhankelijk. De handeltjes bestaan 

vooral uit: groenten, bonen of rijst verhandelen, 

plastic waren etc. Van de winst wordt soms eten 

gekocht, of schoolgeld betaald en voor sommigen 

betekent het dat ze eindelijk een matras of een 

radio kunnen kopen.  
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MICROKREDIET 

DAGOPVANG 

Een kleine onderbreking.. 



 

OVEREENKOMST WOJ EN OIA 

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? 

Stichting Opdracht in Afrika, Huizen 

O.v.v. Wells of Joy 

IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 
Leiderschapsteam van Wells of Joy: 

Boven: Peter en Ethel Changa 

Onder: Mackinly en Ethel Changa 

Vooraan:  Frida Barmentlo (voorzitter Opdracht in Afrika) met Ethel Changa, directeur 

van Wells of Joy  en daarnaast Gladson Monjeza van het EBC project in Thyolo met 

daaromheen bestuursleden van Opdracht in Afrika, Wells of Joy en EBC. 

In September ondertekende Wells of Joy een overeenkomst met Opdracht in Afrika 

Nederland en hun project in Malawi!!  


