
Mackinly vertelt:  ‘De situatie was zo slecht de afgelopen weken en we zijn God als eerste zo 

dankbaar, dat er bij Wells of Joy niemand het leven heeft verloren. We danken God voor alle 

gebeden die u voor ons bij God hebt gebracht. 

Toen de heftige regens begonnen, was er net een jeugdmeeting aan de gang. Het kan erg gevaarlijk 

zijn om thuis te komen. Op sommige plekken waar kleine stroompjes ineens uit hun voegen barsten, 

kun je er niet doorheen komen en daardoor hebben een heel aantal een week school gemist. 

Op dit moment is bekend dat 50 huizen (gedeeltelijk) zijn ingestort en van 510 huizen zijn de 

buitentoiletten beschadigd of ingestort. Families en buren delen hun huizen met de getroffen 

mensen of moesten noodgedwongen ergens een huis huren. In 4 van onze dorpen is de mais, die er 

zo prachtig bij stond, weggespoeld. We zijn dankbaar dat de andere dorpen gespaard zijn gebleven. 

Op de voedseluitdeling eind maart zullen we nog meer feedback krijgen over de schade. 

Hieronder kunt u een aantal foto’s van de schade zien, toen ik de dorpjes bezocht. 

 

  

In de twee dagen zonneschijn die volgden na de regens, zijn een aantal mensen begonnen om 

stenen van modder te maken om in ieder geval enige bescherming te hebben. Voordat de regens 

kwamen zag de mais er zo goed uit, (zie foto rechtsonder van een weduwe). Maar nu zijn er zoveel 

velden weggespoeld en mais verloren gegaan. Heel erg om te zien. Deze mensen voorzien grote 

problemen het komende jaar om aan genoeg voedsel te komen laat staan andere dingen zoals 

kleding en schoolgeld.  

Graag willen we als Wells of Joy deze mensen extra helpen de komende maanden. 

Dit weekend wordt er weer een nieuwe cycloon verwacht. Bidt mee dat deze in kracht zal 

afnemen en niet nog meer schade zal geven. 

Als laatste danken we jullie nogmaals voor jullie gebeden and andere support voor Wells of Joy. 

Dank aan God dat vandaag de zon schijnt! 

Hartelijke groet en Gods zegen,   

Mackinly, Wells of Joy 


