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Financieel steunen?
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ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar 
van de belasting 
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AAN TAFEL!!
P2 • Eten is een belangrijk onderdeel van 
iedere cultuur. Frida Barmentlo deelt in 
deze column haar ervaringen met eten 
bereiden en nuttigen in Afrika.

SPONSOR THUISZORG IN MALAWI
P4 • We zijn op zoek naar nieuwe, structurele 
fondsen voor ons Home Based Care project in 
Malawi. De financiele reserves lopen hard terug. 
Helpt u ons door een maandelijkse donatie?

EN VERDER:
P2 • Happen en Trappen op 21 september
P2 • Schenken bij overlijden
P3 • Renovatie kindertehuis Zuid-Afrika
P3 • Financiële verantwoording over 2018

Verwoesting door de cycloon Idai

Wederopbouw na de de desastreuze orkaan Idai die in maart 2019 toesloeg in o.a. Malawi en Mozambique

Ons speerpunt voor dit kwartaal is het Home Based Care project. Het zorgenkindje van onze 
stichting, omdat er veel geld nodig is voor de zorg die we willen geven. We zijn dit project voor 
verbetering van de gezondheidszorg gestart in 2010 en werken sindsdien aan:

o Een thuiszorgprogramma voor zeer ernstig zieke ouderen (denk aan patiënten die totaal geen 
middelen hebben om hun medische verzorging te bekostigen). 

o Een consultatiebureauprogramma voor kinderen onder vijf jaar met hiv/aids.
o Een begeleidingsprogramma voor zwangere vrouwen met hiv/aids.

Omdat de zorg wordt georganiseerd vanuit het EBC Hospitaal, waarvan alle medewerkers 
christenen zijn, is er tijdens het leveren van de zorg ook de unieke mogelijkheid om het Evangelie 
van Jezus Christus aan de mensen te verkondigen. Ook worden patiënten uitgenodigd om, voor zo 
ver mogelijk, naar de zondagse diensten en het kinderwerk te komen.

Wij bieden u een mogelijkheid om een Home Based Care gezin maandelijks te sponsoren. U 
kunt al een gezin sponsoren voor een vast bedrag van €10, €20 of €30 per maand!

Het gezin ontvangt dan afhankelijk van het bedrag en de medische situatie:

o Zorg aan huis, met twee keer per maand bezoek van een verpleegkundige of arts.
o Gezondheidcontroles, medicijnen en wondzorg, gratis ziekenhuiszorg
o Pastorale zorg
o Voorlichting over ziekte, complicaties, preventie, hygiëne
o Training van een buddy (familielid / zorgdrager) over hoe voor de patiënt te zorgen
o Zaden, ingrediënten voor het maken van voedingsrijke pap
o Geit met een cursus/training om een geitenfokkerij op te zetten 
o Hulpmiddelen (rolstoel, krukken, mat/matras)
o Noodhulp 

Uw hulp in de vorm van gebed voor de voortgang van dit project is dringend nodig. Uw gift wordt 
erg gewaardeerd. Mail ons om een maandelijks incasso te regelen. Of stel zelf een maandelijkse 
betaalopdracht in via uw internetbankieren:

Jolanda Bontenbal zet werk voor Wells of Joy 
voort vanuit Nederland 
Na acht jaar in Malawi te hebben gewerkt, 
is Jolanda Bontenbal met haar gezin terug 
in Nederland. Samen met haar man was ze 
uitgezonden door de GZB. Jolanda heeft 
de organisatie Wells of Joy opgezet tijdens 
haar verblijf in Malawi, die sinds enkele jaren 
ondergebracht bij stichting Opdracht in Afrika. 
Omdat Jolanda terug is gekeerd naar Nederland 
is er in Malawi een bekwaam en krachtig nieuw 
bestuur van Malawianen dat haar werk mag 
voorzetten. Jolanda zelf blijft vanuit Nederland 
betrokken bij Wells of Joy in het bestuur van 
Opdracht in Afrika.

Zaterdagverkoop Nieuwe Kerk ten einde 
De maandelijkse verkoop op zaterdag bij de 
Nieuwe Kerk in Huizen is gestopt. Jarenlang 
hebben vrijwilligers zich enthousiast ingezet om 
o.a. vis, groenten, bloemen, erwtensoep, kaarten 
en zelfgemaakte accessoires te verkopen.

Een gedeelte van de opbrengst was bestemd voor 
Opdracht in Afrika. De laatste periode hebben we 
dat besteed aan de bouw van de kerk van Mozes 
Chauke, predikant en onze PR-man in Zuid-Afrika. 
Mozes en zijn gemeente in Lethlabile zijn enorm 
dankbaar voor de giften en we hopen nog dit jaar 
zijn nieuwe kerk feestelijk te mogen openen!

We willen dan ook Wijgert van As, Jan van As, 
Jannie Bout en haar man Jakob, Jans Westland, 
Jan René van Wessel, Rika Harmsen, Annet 
Schram, Arie Boon en andere vrijwilligers heel 
hartelijk bedanken voor al hun inzet en de mooie 
samenwerking!

VANUIT HET BESTUUR
U P D A T E

Wijgert van As (links) verzorgde jarenlang de vis

SPONSOR EEN HOME BASED CARE GEZIN
P R O J E C T  V A N  D I T  K W A R T A A L

NL34 INGB 0003 7233 35 
Stichting Opdracht in Afrika, Huizen 

onder vermelding van 'Home Based Care'

We zijn als bestuur dankbaar dat het werk van 
onze stichting al decennia lang doorgang mag 
vinden. We hebben al heel vaak mogen ervaren 
dat God voorziet, ook in moeilijke tijden. 

Zo ook na onze noodoproep naar aanleiding 
van cycloon Idai die grote schade aanrichtte 
in onder andere Malawi en Mozambique, 
waar onze stichting actief is. Mede door uw 
giften hebben we het verschil kunnen maken 
voor vele getroffen mensen, door noodhulp 
te bieden, voedsel te verstrekken, te 
ondersteunen bij de wederopbouw.

Dank voor uw bijdrage aan ons noodfonds of 
aan één of meerdere van onze projecten.

Blijft u ook in gebed aan ons werk denken? Ook 
die steun is onmisbaar! Hartelijk dank!

Voedseluitdeling

WEDEROPBOUW NA  
CYCLOON IDAI  

In maart 2019 raasde de cycloon Idai over 
Malawi, Mozambique en Zimbabwe. Veel 
van onze broeders en zusters in Malawi 
en Mozambique zijn getroffen doordat 
hun huizen en kerken zijn verwoest en de 
vruchtbare grond door de heftige regenval 
is weggespoeld. Vrienden, donateurs en 
betrokken kerken hebben spontaan en 
vrijgevig gedoneerd voor de noodhulp die we 
direct gestart zijn. 

Jos Joosse, onze tweede voorzitter, heeft 
enkele weken in het rampgebied hulp kunnen 
coördineren. Langzamerhand wordt door de 
veerkrachtige bevolking van Malawi de schade 
hersteld. Van de donaties zijn onder andere 

bouwmaterialen, keukengerei, zaden, voedsel, 
medicijnen en klamboes gekocht. Er werden 
watervoorzieningen aangelegd en er werden kleding 
en dekens uitgedeeld. 

Recent is Gladson Monjeza met enkele leden van 
de EBC (Evangelical Brethren Church) naar onze 

GOD VOORZIET

gemeenten in Mozambique geweest om daar met 
bouwmateriaal en voedselhulp, de wederopbouw te 
coördineren. 

We zijn als stichting Opdracht in Afrika al onze 
gevers enorm dankbaar voor uw gebeden en 
financiële steun tijdens en na deze ramp. 
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€
FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2018
Ook in 2018 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 31-12-18 31-12-17 STAAT VAN BATEN & LASTEN 2018 2017
€ € € €

Bezittingen Ontvangsten (baten)
Banktegoeden 73.404 115.149 Algemeen 71.700 33.747
Leningen 20.890 8.451 Projecten + noodhulp Malawi  -   600
Overig -273 -171 Kindertehuis Rise & Shine 1.697 3.830

Ambulance/transport Malawi  -   3.893
Totaal 94.021 123.429 Home Based Care Project 1.546 1.433

Werkgroepen 13.935 13.596
Wells of Joy 20.134 24.638

Reserves Project Stroomopwekking  -   275
Algemene reserve 38.898 22.442 Medische doeleinden  -   585
Bestemmingsreserves 4.000 5.500 TakeCare-4-DayCare 2.828 2.970

42.898 27.942 Overig 3.308 2.609
115.148 88.176

Fondsen Uitgaven (lasten)
Algemeen 49.152 40.097

Projecten + noodhulp Malawi 390 390 Projecten + noodhulp Malawi  -   1.682
Kindertehuis Rise & Shine 5.955 8.569 Kindertehuis Rise & Shine 4.311 4.013
Ambulance/transport Malawi  -   3.893 Ambulance/transport Malawi 3.893  -   
Home Based Care Project  -   912 Home Based Care Project 2.458 11.811
Werkgroepen 6.897 23.878 Werkgroepen 30.916 3.040
Wells of Joy 10.266 22.132 Wells of Joy 32.000 26.000
Project Stroomopwekking 473 473 Project Stroomopwekking  -   6.227
Medische doeleinden 17.052 24.492 Medische doeleinden 7.440  -   
TakeCare-4-DayCare 7.538 7.992 TakeCare-4-DayCare 3.282 2.048
Overig 2.552 2.756 Overig 3.512 12.294

51.123 95.487 136.964 107.212

Lasten voor werving baten 6.090 5.562

Totaal 94.021 123.429 Resultaat jaar -27.906 -24.598

Door Frida Barmentlo (voorzitter)

Het kookprogramma wat ik kijk, geeft mij inspiratie voor het avondeten. In de supermarkt zijn 
alle producten voorradig voor het recept wat ik wil gaan maken. Ik kan zelfs kiezen voor de 
duurdere of goedkopere variant van de groente die ik nodig heb. 

Hoe anders is het bij David Mahlangu in Zuid-Afrika en bij de familie Monjeza in Malawi. Diverse 
keren ben ik al te gast geweest bij onze vrienden in Zuidelijk Afrika en heb ik daar de maaltijd 
met hen mogen gebruiken. Het blijft altijd weer een avontuur voor onze verwende westerse 
smaakpapillen, wát we te eten krijgen en zeker ook wannéér. Soms wordt geduld op de proef 
gesteld en moeten we uren wachten, maar één ding is zeker: eten komt er altijd!

WAT ETEN WE VANDAAG?

AAN TAFEL IN ZUID-AFRIKA 
Het is leuk om met David mee te gaan naar de 
markt. We kopen zoete aardappels en wat kool 
bij een stalletje van gemeenteleden van zijn 
kerk. Thuis wordt daar met wat tomaten een 
soepachtige substantie van gemaakt. 

In de keuken wordt gezellig gekletst door 
een aantal jongeren die bij de gastvrije David 
verblijven. Buren die nieuwsgierig zijn naar de 
gasten uit Holland komen om een hoekje kijken. 

Er wordt een kip geslacht, die we uiteindelijk 
met zo’n 15 mensen delen, en wat rijst gekookt. 
Iedereen helpt mee met het eten klaarmaken. 
Ik denk maar even niet aan de noodzaak van het 
wassen van de groenten en handen! Dan krijgen 
we een bord met rijst, groente en een klein 
stukje kip. 

Wij eten samen met David in de eetkamer, de 
rest van de aanwezigen eet, zittend of staand, 
in de keuken. Eén van de koks komt voor ons 
bidden. Ondertussen komen er steeds mensen 
binnenlopen en wordt er eten gedeeld zodat 
iedereen iets krijgt. We drinken er water met 
limonadesiroop bij. De volgende morgen bij het 
ontbijt zet mijn gastvrouw stralend ‘miellie-pap’ 
op tafel. Dat is vrij lang doorgekookte maïspap. 
Gelukkig is er suiker bij. Ik moet even slikken, 
maar bij de gedachte dat het nog lang duurt 
voordat we weer gaan eten, lepel ik dapper een 
kommetje vol op. Het vult goed!

AAN TAFEL IN MALAWI 
In Malawi is het verzamelen en koken van 
eten voor veel mensen een dagbesteding. 
Drie maaltijden per dag is een luxe, twee 
of zelfs maar één maaltijd per dag is geen 
uitzondering voor de arme bevolking. 

Er moet vers water gehaald worden. De 
dichtstbijzijnde pomp kan zomaar een 
uur lopen zijn. Maïs wordt gepeld en zelf 
gestampt of men kan het tegen een kleine 
betaling laten malen bij de maïsmolen. Van 
maïs en water wordt dan nsima gemaakt. Een 
pap die uren onder voortdurend roeren moet 
koken in een pot buiten op het vuur. In Malawi 
hebben ze een gezegde ‘Chimage ndi moyo’ 
wat ‘Maïs is leven’ betekent. 

Voor de gasten uit Nederland wordt de 
avondmaaltijd naast nsima of rijst uitgebreid 
met wat gekookte tomaten, uien en 
papajabladeren. Soms is er iets wat lijkt op 
een koolsalade en een stukje kip of geit. 

Voordat we gaan eten komt er iemand met 
een bakje met water en wast onze handen.  
Ontroerend is dat er erg veel moeite wordt 
gedaan om voor de gasten een goede 
maaltijd te bereiden. Ik voel me schuldig 
omdat de mensen om ons heen slechts nsima 
eten. 

RENOVATIE VAN RISE AND SHINE IN ZUID-AFRIKA 
 
Het bestuur van de IECC (International Evangelical Christian Church) is bezig met een 
renovatie van het kindertehuis Rise and Shine. Mama Lucya heeft dringend om hulp gevraagd 
voor onderhoud en vervanging van meubels en materiaal. 

Het is best een uitdaging om met zoveel kinderen alles netjes en heel te houden. Rise and Shine 
staat in een buurt waar flink wat criminaliteit heerst. Er moeten ook veiligheidsmaatregelen 
genomen worden zoals herstel van hekken en muren.  Als Opdracht in Afrika gaan we helpen met 
extra financiële steun om de kwaliteit en veiligheid van het kindertehuis te waarborgen. 

Op 21 september gaan we weer Happen en Trappen op verschillende locaties in Huizen! De editie van 
vorig jaar leverde zoveel leuke reacties op, dat we het evenement dit jaar herhalen.

Happen en trappen is een zomerse fietstocht vol culinaire hoogtepunten op verschillende 
verrassingslocaties in Huizen. Verschillende vrijwilligers stellen hun eigen woning open en koken voor u 
op niveau ! Een prima alternatief voor een avondje uit eten dus, maar nu gaat de opbrengst van de avond 

naar Opdracht in Afrika! Na elke gang krijgt uw 
groep een enveloppe met de volgende locatie. 
Vervoer is in principe per fiets; mocht dat voor 
u niet gaan dan is vervangend vervoer natuurlijk 
ook toegestaan. Vorig jaar deden er stellen, 
vriendengroepen en collega's mee. Iets voor u?

Wilt u zich aanmelden of meer informatie:  
info@opdrachtinafrika.nl. 
 
Deelname is € 35 p.p.  
Aanvang: 17:30 uur. Er is plaats voor 32 deelnemers. 
Dus: wacht niet te lang met opgeven!

HAPPEN EN TRAPPEN 2019

AL EENS OVERWOGEN?

SCHENKEN BIJ OVERLIJDEN

Wilt u dat onze stichting het mooie werk in 
Zuidelijk Afrika kan blijven voortzetten, ook 
na uw overlijden? 

Onze stichting is erkend als ANBI en is 
daarmee vrijgesteld van erfbelasting. Dit 
betekent dat alle geschonken bedragen – ook 
na uw overlijden – volledig ten goede komen 
aan ons werk in Zuidelijk Afrika. 

Wat moet ik hiervoor doen? 
Uw wensen laat u vastleggen in een testament 
dat u samen met een notaris opstelt. U kunt 
stichting Opdracht in Afrika op twee manieren 
opnemen in uw testament:

1. Legaat 
De eenvoudigste vorm om geld of goederen 
na te laten - in uw testament staat dat u 
een vast bedrag, bepaalde goederen of een 
bepaald percentage aan ons nalaat. 

2. Enig erfgenaam of mede-erfgenaam 
U benoemt één of meerdere erfgenamen 
voor uw volledige nalatenschap

Meer informatie nodig? 
Geïnteresseerd? Vraag dan meer informatie 
aan via info@opdrachtinafrika.nl. 

Bellen met onze penningmeester mag uiteraard 
ook (Gerjos Joosse, 06 - 13 153 153).

Onderweg naar de maïsmolen Urenlange bereiding van nsima. 'Maïs is leven' zegt men in Malawi.
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ver mogelijk, naar de zondagse diensten en het kinderwerk te komen.
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Jolanda Bontenbal zet werk voor Wells of Joy 
voort vanuit Nederland 
Na acht jaar in Malawi te hebben gewerkt, 
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ondersteunen bij de wederopbouw.

Dank voor uw bijdrage aan ons noodfonds of 
aan één of meerdere van onze projecten.

Blijft u ook in gebed aan ons werk denken? Ook 
die steun is onmisbaar! Hartelijk dank!

Voedseluitdeling

WEDEROPBOUW NA  
CYCLOON IDAI  

In maart 2019 raasde de cycloon Idai over 
Malawi, Mozambique en Zimbabwe. Veel 
van onze broeders en zusters in Malawi 
en Mozambique zijn getroffen doordat 
hun huizen en kerken zijn verwoest en de 
vruchtbare grond door de heftige regenval 
is weggespoeld. Vrienden, donateurs en 
betrokken kerken hebben spontaan en 
vrijgevig gedoneerd voor de noodhulp die we 
direct gestart zijn. 

Jos Joosse, onze tweede voorzitter, heeft 
enkele weken in het rampgebied hulp kunnen 
coördineren. Langzamerhand wordt door de 
veerkrachtige bevolking van Malawi de schade 
hersteld. Van de donaties zijn onder andere 

bouwmaterialen, keukengerei, zaden, voedsel, 
medicijnen en klamboes gekocht. Er werden 
watervoorzieningen aangelegd en er werden kleding 
en dekens uitgedeeld. 

Recent is Gladson Monjeza met enkele leden van 
de EBC (Evangelical Brethren Church) naar onze 

GOD VOORZIET

gemeenten in Mozambique geweest om daar met 
bouwmateriaal en voedselhulp, de wederopbouw te 
coördineren. 

We zijn als stichting Opdracht in Afrika al onze 
gevers enorm dankbaar voor uw gebeden en 
financiële steun tijdens en na deze ramp. 


