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Het is beter iemand een vishengel te geven om te leren vissen, dan om hem 

dagelijks vis te geven. Dat principe gebruiken we in het Wells of Joy groepsle-

ningen programma. Elke 3 maanden krijgen vrouwen een lening, waarmee ze 

een handeltje opzetten. Daardoor zijn ze in staat schoolgeld, voedsel, zaai-

zaad en reparaties aan hun huis te betalen. Heel mooi natuurlijk! Nog mooier 

is dat ze dit zelf voor elkaar hebben gekregen, het brengt een stuk vreugde in 

werk, gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid! 

Flora Magalasi: ‘Ik heb een zoon, die gehandicapt is en nu bezig met de mid-

delbare school. Ik wil Wells of Joy bedanken voor de lening, die ik heb gekre-

gen. Daardoor kon ik het schoolgeld voor mijn zoon betalen en heb ik ook een 

varken gekocht. Het plan is dat ik aan het eind van het jaar genoeg geld heb 

om een koe te kopen’. Flora moedigt ook andere weduwen aan mee te doen 

met het programma zodat ze ook onafhankelijk worden en op eigen benen 

kunnen staan.  

Als Wells of Joy team hebben we dit jaar besloten om meer in te zetten op het 

uitbreiden van de groepsleningen. We hopen het aantal groepen uit te breiden 

en ook de bedragen van de leningen te verhogen, zodat steeds meer mensen 

meer zelfstandig worden en zelfs hun armere familieleden kunnen ondersteu-

nen met extra voedsel of schoolgeld. Met de rente kunnen we anderen, die 

niet in staat zijn een business te hebben, ondersteunen. Als je zelf gezegend 

bent, is het goed daarvan te delen.  

Naast deze focus op leningen willen we ook meer inzetten op onderwijs voor 

de jeugd. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief. 

In deze overgangsfase zijn we extra afhankelijk van inkomsten. Fijn als u een 

bijdrage kunt geven! 

Hartelijke groet, 

Wells of Joy team Nederland 

Marjan van den Bos, Annette Hara, Jolanda Bontenbal 
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……. is een christelijke thuis-
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lening ontvangen! 



COVID-19 in Malawi 

Zoals u ziet in het overzichtje hiernaast is er ook in Malawi een stij-

gende lijn van besmettingen te zien. Het vermoeden is dat er onge-

veer 45.000 op dit moment besmette mensen rondlopen. Het aantal 

doden lijkt mee te vallen. Bij Wells of Joy zijn er nog geen besmet-

tingen geweest. Wel zijn er andere gevolgen merkbaar. Er is al sinds 

april geen onderwijs. Online onderwijs is voor de meesten geen op-

tie. Begin september is bekend geworden dat de examenklassen in 

september starten. In Oktober volgen de rest van de klassen.  

Daarnaast horen we van berichten dat levensmiddelen duurder zijn 

geworden en ook transport is flink duurder geworden. Voor mensen 

van Wells of Joy een flinke toename van kosten om voor handel 

naar de markt in Blantyre te gaan of een bezoek aan het ziekenhuis 

te brengen.  

Er is een plicht voor het dragen van mondkapjes in openbare gebou-

wen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen.  

Wells of Joy zorgt op het moment dat iedereen een mondkapje 

heeft.  

Het bezoekwerk gaat door: 

Links: Martha Banda (19) met dochtertje wordt ondersteund 

met melkpoeder omdat het niet lukte met de borstvoeding 

Onder: links mw. Nambewe met rechts onze twee vrijwilligers 

Ernet en Agnes. 


