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Beste mensen, 

 

Helaas krijgt het coronavirus ook in Afrika en Malawi voet aan de grond. We 

houden ons hart vast wat dat gaat betekenen. Op medisch gebied zijn er al zoveel 

tekorten in ziekenhuizen. In Malawi zijn er 25 IC-bedden beschikbaar voor 18 

miljoen inwoners. Ook aan desinfectiemateriaal, beschermingsmaterialen en 

testen zijn er grote tekorten.  

Vorige week kondigde de regering aan dat er een lockdown zou komen. Hier is 

inmiddels tegen geprotesteerd en de rechter heeft besloten dat deze in ieder geval 

een week wordt uitgesteld. Een lockdown betekent voor de meeste mensen een 

directe stop op hun inkomsten en diezelfde dag geen eten op tafel. Ik las op een 

nieuwssite: ‘Ik neem liever het risico ziek te worden, dan dat ik en mijn gezin 

verhongeren’.  

De organisatie Opdracht in Afrika, waar wij onder vallen, heeft voor al hun 

projecten en ook voor Wells of Joy een bedrag beschikbaar gesteld voor het 

lenigen van de eerste noodzakelijke maatregelen.  

Afgelopen week heeft de verpleegkundige van Wells of Joy voorlichting en 

training gegeven aan de vrijwilligers. Daarbij zijn ook posters en mondkapjes 

uitgedeeld. De vrijwilligers zullen deze voorlichting verder verspreiden in de 

dorpen.  De dagopvang is tot nader order gestopt en er wordt nagedacht over 

manieren om de meest kwetsbaren de nodige voedselsupport te geven. 

Verder worden er binnenkort zeep en emmers uitgedeeld, zodat mensen de 

mogelijkheid hebben regelmatig hun handen te wassen.  

In midden centrum van de poster staat vermeldt: Bidt, zorg voor jezelf, zorg voor 

je naaste als voor jezelf. ‘Werp al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’ 1 

Petrus 5:7. 

We vragen jullie om aan Afrika en Malawi te denken in jullie gebed en als het 

mogelijk is een bijdrage te geven! 

Alvast bedankt namens leiders, vrijwilligers en patienten van Wells of Joy 

Jolanda Bontenbal 

 

 

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.  

Wilt u ons steunen? 
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