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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting 
Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per 
jaar.
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Financieel steunen?
Bank (ING) 37 23 335 t.n.v. Stichting Opdracht 
in Afrika, Huizen. 
ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar 
van de belasting 

KvK inschrijfnummer 41192021

ONZE KERNTHEMA'S 
EVANGELISATIE & TOERUSTING 
KERKBOUW 
LANDBOUW & VOEDSELHULP 
EDUCATIE & WERKGELEGENHEID 
GEZONDHEID & WELZIJN 

Blijf op de hoogte via  Facebook
en/of www.opdrachtinafrika.nl !

N I E U W S B R I E F  # 1 7 5  •  P A S E N  2 0 1 9

NOODHULP MALAWI NA IDAI
P2 • Medio maart trok cycloon Idai een 
verwoestend spoor door Afrika. Ook Malawi, 
waar onze stichting actief is, werd zwaar 
getroffen. We bieden nu noodhulp

EVANGELISEREN IN AFRIKA
P3 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen 
tussen evangeliseren in Nederland en in 
Zuidelijk Afrika?

WELLS OF JOY
P4 • Dit thuiszorgproject in Malawi gaat nog 
verder samenwerken met Opdracht in Afrika en 
heeft een nieuwe projectleider na het vertrek 
van Jolanda Bontenbal

Voorbeeld van de constructie die ook in Letlabile 
gehanteerd wordt: eerst het dak op een stalen frame, 
vervolgens de muren eromheen.

Meisjes tijdens eerdere conferentie

MALAWI Al weer vier jaar is het project Wells of Joy (WoJ) 
verbonden aan Opdracht in Afrika. Opdracht in Afrika heeft 
ook een groot project in Thyolo, niet al te ver bij Wells of Joy 
vandaan. We zijn nu in een traject om nog intensiever samen 
te werken. In september tekende WoJ een overeenkomst met 
Opdracht in Afrika en hun project in Thyolo.  Dit betekent dat 
sponsoraanvragen, rapporten en financiën van WoJ nu via het 
programma in Thyolo lopen. 

Een nieuwe projectmanager 
Vanwege het vertrek van Jolanda Bontenbal naar Nederland is, om 
haar taak over te nemen, sinds afgelopen juni een fulltime project 
manager aangesteld: Mackinly Kabaghe. Bij Wells of Joy wordt hij 
ook wel “Uncle Mac” genoemd. Een oude bekende van WoJ, omdat hij 
al verschillende keren jeugdmeetings heeft verzorgd.

Hij heeft gestudeerd in Zuid-Afrika, is ook predikant en heeft 
ervaring met administratief werk. Maar het belangrijkste is dat 
hij een groot hart heeft voor jongeren en families. Kortom, de 
perfecte match! 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.  

Wells of Joy is een christelijke 
thuiszorgorganisatie die met een groep 
enthousiaste vrijwilligers werkt in 17 dorpen 
net buiten Blantyre. 

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.

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

Microkredieten 
Voor ons microkrediet project in de vorm van groepsleningen geven 
we  training aan de betrokkenen. “Uncle Mac” leert samen met Ernet, 
onze supervisor, de mensen hoe ze een handeltje kunnen starten. 
Waar moeten ze op letten. Hoe kunnen ze winst 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. 

Dit concept werkt heel goed. Mensen zijn verantwoordelijk voor elkaar 
en van elkaar afhankelijk. De handeltjes bestaan vooral uit: groenten, 
bonen of rijst verhandelen, het verkopen van plastic waren en 
dergelijke. Van de winst wordt  bijvoorbeeld eten gekocht, schoolgeld 
betaald en voor sommigen betekent het dat ze eindelijk een matras 
of een radio kunnen kopen.

 Mackinly en Ethel Changa

In Zuid-Afrika, in het plaatsje Ga-Rankuwa, 
zal Pasen gevierd worden met een grootse 
conferentie. Het thema voor de preken is: 
“Een krachtig gebed van een rechtvaardige 
brengt veel tot stand” (Jak. 5: 16). 

Er is voor de leden uit de diverse gemeenten 
van de International Evangelical Christian 
Church (IECC) veel ruimte voor het met 
elkaar zingen en eten. Ook David Mahlangu en 
Mozes Chauke zullen hun steentje bijdragen 
tijdens de prediking. Voor de kinderen is er 
een feestelijk kinderprogramma. Tijdens 
de driedaagse conferentie worden mensen 
gedoopt, wordt er belijdenis gedaan door 
nieuwe leden en worden traditiegetrouw 
huwelijken aangekondigd. Prachtige manieren 
om met elkaar het lijden en sterven van 
Christus te gedenken én om de Opstanding 
groots te vieren!

VANUIT HET BESTUUR
Jos Joosse voor noodhulp naar Malawi 
Opdracht in Afrika heeft bestuurslid Jos 
Joosse uitgezonden naar Malawi om te helpen 
in de noodsituatie ontstaan door cycloon Idai. 
Meer hierover op de binnenpagina's van deze 
nieuwsbrief.

Hernieuwde samenwerkings-overeenkomst 
met Zuid-Afrika getekend. 
Verheugd mogen we u mededelen dat we met 
het bestuur van de IECC in Zuid-Afrika een 
herziene samenwerkingsovereenkomst hebben 
getekend;  een Memorandum of Cooperation. 
We zijn dankbaar dat de samenwerking in 
wederzijds respect mag worden voortgezet. We 
bidden om de Zegen van onze God voor het werk 
in Zuidelijk Afrika. 

Nieuwe Kerk verkoop voor bouw kerk in 
Letlabile 
De maandelijkse verkoop in de Nieuwe Kerk in 
Huizen loopt voorspoedig. De opbrengst van 
deze actie is voor de bouw van de kerk van 
Mozes Chauke in Letlabile. Verwacht wordt dat 
de kerk nog dit jaar gereed is. 

PASEN IN AFRIKA

Eén van de mensen die zich hiervoor enorm 
heeft ingezet is Jannie Bout. Zij verkoopt elke 
maand  zelfgemaakte creaties, zoals kaarten, 
leuke woonaccessoires en kindercadeautjes 
voor onze stichting. Wij danken haar voor 
haar trouw en enthousiasme!  

Happen & Trappen: zaterdag 15 juni 
Na enorm succes van onze actie “Happen 
en Trappen” komt er dit jaar een herhaling. 
Op  de fiets langs verschillende verrassings-
locaties in Huizen, met lekkere gerechten. 
Zet zaterdagavond 15 juni vast 
in uw agenda! Verdere info volgt 
t.z.t. via onze facebook pagina 
en website. 



NOODFONDS MALAWI

NL34 INGB 0003 7233 35 

Stichting Opdracht in Afrika, Huizen
onder vermelding van

‘Noodhulp Malawi Home Based Care’
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Vlak na de storm Weggeslagen brug Medische hulp

WELLS OF JOY IS...  
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.

P R O J E C T 
V A N  D I T 

K W A R T A A L

Recent heeft u onze noodbrief ontvangen 
met informatie over de vreselijke ramp die 
vooral Mozambique, Zimbabwe en  Malawi 
heeft getroffen. Het is de grootste weer-
gerelateerde natuurramp op het zuidelijk 
halfrond ooit. Waarschijnlijk zijn drie miljoen 
mensen getroffen en meer dan 500.000 
mensen dakloos geraakt. 

Schade en naderend voedseltekort 
Communicatielijnen zijn weggevallen en wegen 
weggespoeld. Hulpverleners redden mensen die 
op daken en in bomen zijn geklommen om niet 
in het water terecht te komen. De natuurramp 
treft de landen vlak voor de belangrijkste 
oogst van het jaar. Mensen verbouwen hun 
eigen stukje land, dat is nu weggespoeld. 
Dat betekent dat er binnenkort een groot 
voedseltekort ontstaat. 

Zonder hulp zullen miljoenen mensen de 
komende maanden honger lijden. Daarbij komt 
nog eens dat de eerste gevallen van cholera 
worden gemeld.

EVANGELISATIE IN 
AFRIKA EN NEDERLAND: 
OVEREENKOMSTEN EN 
VERSCHILLEN

Een van de speerpunten van Stichting Opdracht 
in Afrika is evangelisatie. Zowel in Zuid-Afrika 
als in Malawi worden er op gezette tijden 
tentevangelisatiecampagnes gehouden. Met name in arme, nog niet 
door het evangelie bereikte gebieden. Tijdens de campagnes wordt 
ingespeeld op wat de Afrikaan aantrekkelijk vindt en dat is veel met 
elkaar zingen en samen eten. Ook worden er (Kinder)Bijbels uitgedeeld. 
De campagnes worden goed bezocht. Waarschijnlijk omdat het ook iets 
speciaals is. Er is wat te doen in het dorp! 

Evangelisatie als 'uitje' 
In Malawi bijvoorbeeld heeft maar tien procent van de mensen 
elektriciteit. Een avondje tv-kijken is er dus niet bij. De 
evangelisatiecampagnes zijn dus een soort ‘uitje’ en zo dé gelegenheid 
om mensen te bereiken. We mogen tijdens de campagne de vrucht van 
de Geest en de  Bijbelse gastvrijheid laten zien. 

Boodschap van redding en verlossing 
Net als voor ons in Nederland is de boodschap van redding door het 
geloof in de Here Jezus het allerbelangrijkste. Zeker in een land als 
Malawi, waar veel mensen gebrek aan hoop hebben, is een duidelijke 
boodschap van redding en verlossing heel belangrijk. Als mensen tot 
Christus komen en in het geloof volledig kunnen aanvaarden wat God 
voor hen gedaan heeft, dan kunnen ze ook voor de toekomst op God 
vertrouwen. En vertrouwen op wat Hij kan doen voor hun land, hun 
gemeenschap en hun families. 

Evangelisatie hand in hand met diaconie 
Daarnaast beseffen we dat we ook als Opdracht in Afrika diaconaal 
moeten opereren. De armoede, kwetsbare ouderen, wees- en 
straatkinderen, slechte gezondheidszorg, gebrek aan basale zaken 
als schoon drinkwater, voedsel en behuizing. We kunnen hier niet aan 
voorbijgaan. Een kans om ons rentmeesterschap in te zetten. 

Opkomst van de islam 
Vergelijkbaar met Nederland is ook de opkomst van de islam. Overal zijn 
moskeeën in aanbouw. Laten we als christenen – zowel in Malawi, Zuid-
Afrika en Nederland – meer begrip voor moslims krijgen, contact met het 
leggen en getuigen van ons leven als christen!

Jos Joosse naar Malawi 
We hebben als stichting besloten onze tweede 
voorzitter, Jos Joosse, naar Malawi te sturen. 
Hij zal daar als waterbouwkundige en adviseur 
zich inzetten om de mensen daar te helpen. 
Op dit moment hebben we, voor zover het 
internet dit toelaat, bijna dagelijks een update 
over de situatie in Malawi. Jos is bezig van 
alles te organiseren voor watervoorziening, 
voedseluitdeling en opslag, medische noodhulp, 
uitdeling van dekens en opbouw van verwoeste 
huizen, kerken en gebouwen.  

Dank 
We willen alle gevers tot nu toe bedanken 
voor hun financiële hulp: Een organisatie bood 
spontaan  twee AED ’s aan. De Hervormde 
Gemeente van Huizen heeft een collecte 
gehouden voor noodhulp voor Malawi en 
de Baptistengemeente Huizen heeft een 
toezegging gedaan voor het houden van een 
collecte voor Opdracht in Afrika. Maar meer 
hulp is dringend nodig! Uw gift wordt volledig 
gebruikt voor de hulp in Malawi. 

De Zuid-Afrikaanse evangelisatietent

Wij vragen uw gebed voor de slachtoffer en hulverleners. Dank u wel!

MALAWI    HOME BASED CARE NOODVOORZIENING NA CYCLOON IDAI

Uitdelen van voedsel en dekens

Voedselvoorziening

Bestuurslid Jos Joosse is ter plekke om te helpen

Totaal verwoeste woning Opnieuw zaaien aan de oever In de groene zakken zit 2 kilo zaad Blij met de AED's

Ondanks alle ellende toch vrolijke gezichten
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