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EIGEN BOONTJES LEREN DOPPEN
P2 • De Nederlandse landbouwer Adri Boon reisde 
af naar Malawi voor het delen van zijn kennis over 
landbouw. Hij vond er vruchtbare aarde maar een 
groot gebrek aan kennis en kunde.

TENTCAMPAGNE IN ACHTERLAND
P3 • Ds. David Mahlangu ging samen met het 
tentevangelisatieteam naar de kleine , zeer afgelegen 
gelegen gemeente in Wit Rivier (ZA). Daar mochten zij 
het Evangelie zaaien in de harten van de mensen.

EN VERDER:
P2 • Jolanda van Wells of Joy deelt ervaringen 
P3 • Financiële verantwoording over 2017
P4 • Update vanuit Werkgroep Hoevelaken 2018
P4 • Fotoimpressie 'Happen en Trappen'

Aanstaande zomer hopen wij, vijf enthousiaste 
mannen van de werkgroep Hoevelaken, weer 
naar Malawi af te reizen om onze broeders 
en zusters te ontmoeten, te bemoedigen en 
ondersteunen.

Naast het nieuwe project hopen we nog enkele 
projecten van afgelopen jaren te bezoeken 
en mensen te bemoedigen in hun schrijnende 
situaties. De tickets zijn geboekt! Uiteraard 
zullen wij jullie via social media op de hoogte 
houden en onze reisverslagen delen (als het 
internet meewerkt). 

Wij kijken uit naar een mooie en gezegende 
voorbereiding. Er is in Malawi veel te doen, dat is 
zeker. Het trotse volk heeft op diverse fronten 
dringend hulp nodig. Door onze lokale contacten 
weten we goed welke ontwikkeling er op lokaal 
niveau het meeste prioriteit heeft. Zo hebben 
we onze projecten in verleden ook vormgegeven; 
puur op basis van de lokale wens.

Irrigatieproject 
Na inventarisatie blijkt dat er voor nu voornamelijk 
behoefte is aan goede continue irrigatie. 
Landbouw, tuinbouw en kleinschalige veehouderij 
voorzien in de eerste levensbehoeften. De 
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mensen in Malawi zijn niet in staat om te 
irrigeren en/of water op te slaan voor droge 
tijden. Daarom zijn goede irrigatiesystemen 
van levensbelang. 

Zonne-energie 
We gaan verder met het aanleggen van 
Solarsystemen omdat er erg behoefte is aan 
een betrouwbare stroomvoorziening, nodig 
voor koeling, voor het opladen van telefoons 
en in combinatie met irrigatie. Pompen en 
filterinstallaties zijn natuurlijk van stroom 
afhankelijk. Stroom wordt geleverd door 
middel van zonnepanelen. 

Reparatie van kerken 
Naast bovenstaande “praktische” zaken zijn 
wij er als werkgroep natuurlijk ook voor de 
uitbreiding en instandhouding van de lokale 
kerkelijke gemeente. We willen als werkgroep 
dit jaar reparatie doen van bestaande 
kerkgebouwen en het bouwen van een woning 
voor een pastor. 

Bidt u mee? 
Uw gebed en steun vragen we voor dit bezoek.

Werkgroep Hoevelaken 2018

De werkgroep 2018 (v.l.n.r): Johan Vreekamp, Bertil Melissen, Aart Verweij, Dennis van de Bunt en Jan van Wincoop

'HAPPEN EN TRAPPEN' LEVERT €800 OP VOOR 
THUISZORGPROJECT WELLS OF HOPE 
 
 
Op zaterdagavond 26 mei organiseerden we 
een 'Happen en Trappen' avond. Onze 24 gasten 
begonnen de avond gezamenlijk met een hapje 
en drankje om vervolgens in drie groepen naar 
afwisselende plekken te gaan voor een voor-, 
hoofd- en nagerecht. We sloten de avond in 
gezamenlijkheid weer af met een kop koffie in de 
tuin. Mede dankzij giften van diverse sponsoren 
leverde de avond zo'n 800 euro op voor Wells of 
Hope. We kijken dankbaar terug op een geslaagde 
en gezellige avond! Hieronder een fotoimpressie.

In deze nieuwsbrief nemen we u weer mee in 
onze activiteiten, zowel hier in Nederland als 
in Zuidelijk Afrika. U leest over boer Adri Boon 
die in Malawi zijn kennis deelde over zaaien in 
de grond en over Ds. David Mahlangu die met 
het tentevangelisatieteam het Evangelie 
zaait in de harten van mensen. 

Verder zijn we volop actief met 
voorbereidingen voor reizen naar het 
Afrikaanse continent. De komende maanden 
vertrekt de werkgroep uit Hoevelaken naar 
Malawi en een ruime delegatie van het 
Opdracht in Afrika bestuur bezoekt in Malawi 
de jubilerende EBC en brengt een bezoek aan 
bestaande projecten.

We hopen en bidden dat u als lezer en 
donateur ons blijft ondersteunen in financiën 
en met uw gebed om onze activiteiten voort 
te zetten.

FEEST IN MALAWI:  
EBC BESTAAT 40 JAAR

Op 16 september 2018 hoopt de Evangelical 
Brethren Church in Malawi haar 40 jarig 
jubileum te vieren. 

Er is in al die jaren veel gebeurd. Naast 
moeilijkheden zoals armoede, honger, droogte, 
overstromingen en ziekte, zien we gelukkig ook 
veel zegeningen. Zo heeft stichting Opdracht 
in Afrika het voorrecht gehad de EBC te mogen 
ondersteunen met evangelisatiecampagnes, 
kerkplanting, landbouwprojecten, 
stroomvoorzieningen, een bakkerij en niet 
te vergeten het geitenproject. Verder is de 
kleine kraamkliniek op de compound in Thyolo 
uitgegroeid tot een volwaardig ziekenhuis. 

Ook is er het Home Based Care thuiszorgproject 
voor kwetsbare ouderen, kinderen met hiv/aids en 
zwangeren met hiv/aids en hebben we vier daycare 
plekken waar wees-en straatkinderen overdag 
worden opgevangen. Veel is mogelijk geworden 
door uw steun als lezers van onze nieuwsbrief en 
donateurs van onze stichting. 

Dankbaarheid aan onze God overheerst. Uw 
betrokkenheid blijft nodig om dit prachtige werk te 
blijven voortzetten.

VOLOP ACTIEF

Ingang van de EBC Compund in Thyolo

‹ Gedenkteken 
van 30 jarig 
jubileum EBC

Bakkerij in 
Malawi

‹
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€
FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2017
Ook in 2017 mochten onze activiteiten leunen op een trouwe achterban die ook betrokken is op onze financiën. We zijn zeer dankbaar voor de donaties 
die we van u mochten ontvangen. Dit stelt ons in staat onze opdracht in Afrika verder voort te zetten. Hieronder volgt een verkorte weergave van 
de balans en staat van baten & lasten zoals deze is vastgesteld door het bestuur. Gedurende het afgelopen jaar hebben we u via deze nieuwsbrief 
steeds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en bestedingen. De nieuwsbrieven van het afgelopen jaar zijn nog te downloaden via onze site.

Meer weten? Stuur een verzoek aan info@opdrachtinafrika.nl. U krijgt het uitgebreide jaarrapport dan kosteloos toegestuurd / gemaild.

BALANS 31-12-2017 31-12-2016 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 2016
€ € € €

Bezittingen Ontvangsten (baten)
Banktegoeden 115.149 145.209 Algemeen 33.747 37.904
Leningen 8.451 1.738 Projecten + noodhulp Malawi 600 4.646
Overig -171 -421 Kindertehuis Rise & Shine 3.830 5.604

Ambulance / Transport Malawi 3.893 0
Totaal 123.429 146.526 Home Based Care Project 1.433 19.900

Werkgroepen 13.596 21.211
Wells of Joy 24.638 31.623
Project Stroomopwekking 275 12.060

Reserves Medische doeleinden 585 23.907
Algemene reserve 22.442 31.599 TakeCare-4-DayCare 2.970 7.070
Bestemmingsreserves 5.500 4.000 Overig 2.609 10.330

27.942 35.599 88.176 174.255

Fondsen Uitgaven (lasten)
Projecten + noodhulp Malawi 390 1.472 Algemeen 40.097 23.540
Kindertehuis Rise & Shine 8.569 8.752 Projecten + noodhulp Malawi 1.682 7.573
Home Based Care Project 912 11.290 Kindertehuis Rise & Shine 4.013 3.997
Werkgroepen 23.878 13.322 Home Based Care Project 11.811 8.952
Wells of Joy 22.132 23.494 Werkgroepen 3.040 21.931
Project Stroomopwekking 473 6.425 Wells of Joy 26.000 26.500
Medische doeleinden 24.492 23.907 Project Stroomopwekking 6.227 5.635
TakeCare-4-DayCare 7.992 7.070 TakeCare-4-DayCare 2.048 0
Ambulance / Transport Malawi 3.893 0 Overig 12.294 0
Overig 2.756 110.927 107.212 98.128

95.487 110.927
Lasten voor werving baten 5.562 6.958

Totaal 123.429 146.526 Resultaat jaar -24.598 69.169

dienst te houden in het donker. Het resultaat 
was dat zowel overdag als in de avond de tent 
vol zat met nieuwsgierige, geïnteresseerde 
volwassenen en kinderen. 

Er is voor zieken gebeden en veel mensen 
hebben na de diensten een Bijbel meegenomen. 
Het tent team rapporteert aan ons dat ze erg 
blij zijn met de grote belangstelling die er was 
voor de campagne. Ze verwachten dat de kerk 
zal groeien in kracht en sterkte. De nazorg 
staat vanwege het geringe aantal leden nog in 
de kinderschoenen, maar er is veel bereidheid 

om te dienen en te leren. 
Er zal iemand van de IECC 

U kunt uw  gift overmaken naar: 

NL34 INGB 0003 7233 35
 Stichting Opdracht in Afrika, Huizen

Deze zomerbrief vragen we uw speciale 
aandacht voor de Tentevangelisatie 
campagnes. Om de campagnes zo 
aantrekkelijk mogelijk te laten verlopen is 
er grote behoefte aan muziekinstrumenten 
en geluidsapperatuur. We hopen dat u ons 
wilt steunen in ons werk om het evangelie in 
Zuid-Afrika en Malawi te verspreiden door uw 
gebed en uw gift!

TENTEVANGELISATIE
P R O J E C T  V A N  D I T  K W A R T A A L

...

...

Jolanda Bontenbal woont met haar gezin 
in Malawi en werkt voor Wells of Joy, een 
christelijke thuiszorgorganisatie onder de vlag 
van Opdracht in Afrika.Twee korte impressies 
van haar werk.

Maria 
Het gezin van Maria 
Petro, een oma, 
die voor haar drie 
kleinkinderen moet 
zorgen, omdat 
haar eigen kinderen 
overleden zijn aan 
aids. Ze heeft een 
maand geleden 
dekens voor haarzelf 
en haar kleinkinderen gekregen samen met wat 
kleding, aangezien ze alleen maar vodden had. Ze 
was er zo blij mee! Ze liet me tijdens haar bezoek 
aan de kliniek vol trots haar onderbroek zien. 
Blijkbaar had ze die daarvoor niet.

Als dank gaf ze me een zak vol zelf 
geoogste bonen. Ik voelde me er een beetje 
ongemakkelijk bij, maar ze stond erop dat ik 
het aannam. Beschamend voor ons soms, 
hoe mensen die nauwelijks iets hebben zo 
dankbaar zijn en zo goed kunnen delen van 
wat ze wel hebben.

Jacqueline 
Het tweede verhaal komt van het gezin 
van Jacqueline Justin, een alleenstaande 
vrouw met vier kinderen. Zij is het afgelopen 
jaar heel ziek geweest en diverse weken 
opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is ze 
er weer bovenop gekomen. Echter is ze nog 
wel heel zwak en had niet de kracht om op 
het land te werken, wat wel zou moeten, want 
er moet eten op tafel komen voor haar en 
de kinderen. We hebben haar geholpen met 
dekens, warme kleren en een extra mat om 
op te slapen.Verder supporten we haar met 
mais voor ten minstens vijf maanden. Dit 
staat op het centrum en daar komt ze iedere 
week wat van halen.

In juni dit jaar vertrok het enthousiaste tent-
team van de IECC in Zuid-Afrika naar het 
afgelegen Wit Rivier. 

Er werd onder leiding van Ds. David 
Mahlangu een tentcampagne gehouden 
ter ondersteuning en bemoediging van een 
piepklein, pas gestart kerkje in Wit Rivier. Dit 
is één van de meest veraf gelegen gemeenten 
van de IECC. Het kerkje zelf zit nog in het 
bouwproces en er zijn 15 leden plus 
drie jongeren en drie kinderen. 
De weg naar het kerkje toe is een 
zandpad en wat moeilijk bereikbaar 
voor de auto met aanhanger.  Omdat 
er nog erg weinig campagne-ervaring 
bij de kerkleden zelf is, wordt de hele 
logistiek georganiseerd door het tent-
team. Maar het aanbiddingsteam van 
de Wit Rivier kerk zong de sterren van de 
hemel en de verlichting voor de avonddiensten 
was goed geregeld zodat het ook veilig was om 

WELLS OF JOY

GOD VERGEET DE KLEINE KERKJES NIET! 

gestuurd worden om mensen hiervoor op te 
leiden. 

Het kerkje heeft echt hulp nodig en het is 
belangrijk dat ze zich gesteund weten en 
zich niet geïsoleerd voelen.  De uiteindelijke 
conclusie van het tent-team is: Verag die dae 
van 'n klein begin nie. God is getrou!  Aan Hom 
is almal lof en dankie.

EIGEN BOONTJES DOPPEN

Toerusting, kennis overdragen en 
voorlichting zijn speerpunten van het 
beleid van Opdracht in Afrika. We zijn dan 
ook erg verheugd dat afgelopen voorjaar 
de enthousiaste Nederlandse landbouwer 
Adri Boon onze broeders in Malawi  graag 
wilde adviseren op gebied van landbouw en 
veeteelt.

De kunst van het zaaien 
Adri voegde daad bij woord en ging direct met 
een aantal Malawianen in de grond ploeteren. 
Hij leerde ze diverse zaaimethoden voor 
onder andere bonen, spruiten, wortels, uien en 
boerenkool. Adri heeft een bedrijf in Flevoland 
en is gewend aan grote oppervlakten met 
spruiten en bonen en had hier de uitdaging alles 
uit te leggen in het klein, zonder water en met 
weinig gereedschap. Hij gaf onderwijs over hoe 
de grond moet worden bewerkt en bemest 
voor een goede oogst. Hij was verrast dat de 
aarde zo vruchtbaar was, maar ook geschokt 
van de beperkte kennis in Malawi en de slechte 

kwaliteit van het zaad. Het meegebrachte 
zaad uit Nederland kwam door de goede 
bewerking al op in de twee weken dat hij er 
was. Gelukkig blijft het niet alleen bij voordoen 
maar worden de Malawianen gestimuleerd om 
groeigegevens door te mailen naar Nederland. 
Adri heeft grondmonsters meegenomen om 
hier te onderzoeken. 

We hopen met Gods hulp zo ons steentje bij 
te dragen en misschien staat er binnenkort 
bij 40 graden boven nul gezonde boerenkool 
op tafel in Malawi.

Bestuursreis naar Malawi en Zuid-Afrika 
Enkele bestuursleden hopen het feest rondom 
het 40-jarig jubileum van de EBC in Malawi in het 
najaar bij te wonen. 

We combineren dit bezoek met een 
bemoedigingsbezoek aan de projecten in Zuid-
Afrika. We zullen langsgaan bij het kindertehuis 
Rise & Shine en de snelgroeiende gemeente 
in Swaziland met de nog nieuw te bouwen 
kerk. Verder gaan we kijken hoe ver het is 
met de bouw van de kerk van Mozes Chauke, 
onze PR man in Lethlabile. De laatste paar 
dagen bezoeken we de beleidsconferentie 
van de IECC in Dennilton waar we ook een 
bestuursvergadering met de leiding van de IECC 
hebben. 

In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid 
verslag doen over onze bezoeken. We vragen 
als bestuur uw gebed voor bescherming en 
vruchtbare ontmoetingen in onze werkgebieden.

VANUIT HET BESTUUR

OP TENTCAMPAGNE

(l) Kinderwerk tijdens de tentcampagne; (m) De evangelisatietent; (r) Gemeente en tent-team

David preekt tijdens de tentcampagne
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