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WATER, VAN LEVENSBELANG
P2-3 • Frida Barmentlo deelt ervaringen 
rondom het thema 'Water' en vertelt 
waarom dit een terugkerend thema is en 
blijft voor onze stichting.

WELLS OF JOY
P3 • Wells of Joys ondersteunt Oma Daiton, 
die zorgdraagt voor haar 5 kleinkinderen, nu haar 
dochter overleden is aan Aids en diens man zijn 
vaderlijke verantwoordelijkheid niet neemt.

EN VERDER:
P4 • Werkgroep Hoevelaken naar Malawi organi-
seert benefietconcert in Sint Jan te Gouda op 
Valentijnsdag
P4 • Terugblik op 2019 vanuit het bestuur

 

 
Vorig jaar was onze werkgroep 'Hoevelaken 
naar Malawi' blij verrast met het succes 
van haar benefietconcert in de Joriskerk te 
Amersfoort. Daarom zijn ze bezig een nieuw 
concert te organiseren in 2020.  
 
Dit keer wederom een schitterende locatie, 
namelijk de Sint Jan in Gouda. Artiesten als o.a. 
Martin Mans, Mark Brandwijk en Arjan & Edith 
Post zullen een prachtig concert ten gehore 
brengen.

Het concert staat gepland op vrijdag 14 
februari 2020. Meteen een ideaal uitje om ter 
gelegenheid van Valentijnsdag dus!

Reserveer deze datum vast in uw agenda en 
geniet van een heerlijk avondje uit! Uiteraard 
gaat de opbrengst volledig naar het werk 
van de werkgroep in Malawi. Op onze website 
www.hoevelakennaarmalawi.nl vindt u meer 
informatie omtrent dit concert.

Werkgroep ‘Hoevelaken naar Malawi’  
in het kort

De werkgroep 'Hoevelaken naar Malawi' 
opereert zelfstandig, maar is nauw 
verbonden met stichting Opdracht in 
Afrika: 

       Wij proberen deze stichting te helpen 
met het realiseren van hun doelen. Hierbij 
moet gedacht worden aan projecten die 
voorzien in de eerste levensbehoeften 
van de mensen in Malawi. Zo hebben wij 
onder andere in 2010 een artsenverblijf 
gebouwd en in 2012 een Moeder- en 
Kind-kliniek. Hierdoor heeft de 
gezondheidszorg daar een enorme vlucht 
genomen. In 2014 en 2016 zijn wij ook 
geweest en lag de focus op het bouwen/
opknappen van buurthuizen/kerken en 
de aanleg van irrigatie. 
We hopen ook in 2020 weer naar Malawi 
te gaan. Het exacte project is nog niet 
100% definitief; hierover praten wij u 
graag later bij!

2019 — EEN WOORD VAN DANK

Als bestuur van Opdracht in Afrika willen we al 
onze donateurs bedanken voor het vertrouwen 
in ons en voor al uw gebeden en giften. De gevers 
van Wells of Joy zeggen we ook dank. Door jullie 
inzet en steun en gebed kan het werk van Wells 
of Joy door gaan in Malawi.

Heel speciaal zijn we getroffen door de grote 
betrokkenheid, spontane steun en gulle giften 
van personen en kerkgenootschappen tijdens de 
ramp van het afgelopen voorjaar in Malawi met 
de orkaan Idai. Met uw steun hebben we heel 
goed en snel kunnen helpen bij de wederopbouw 
en ondersteuning van onze projecten in Malawi. 

Dit natuurgeweld overrompelt ons ook en 
we zoeken naar middelen om voorbereid te 
zijn op deze natuuruitbarstingen. We willen in 
ieder geval vanaf 2020 starten in de kerkelijke 
gemeenten om regenwater te reserveren door 
uitgifte van plastic watertanks en we gaan 
waterputten realiseren per gemeente. Op deze 
manier creëren we beheersbare groetetuinen 
en daarmee levensonderhoud. Op grote rampen 
kunnen we als kleine organisatie moeilijk 
oplossingen aandragen, maar we mogen in gebed 
dit voorleggen aan onze grote Schepper die dit 
kwaad niet wil in deze wereld.  

VANUIT HET BESTUUR
U P D A T E

Geseënde Kersfees!  
(Afrikaans)

uKhisimusi Obusisiwe! 
(Zulu, Zuid-Afrika)

Osangalala Chrismas! 
(Chichewa, Malawi)

Gezegende Kerstdagen en een goed en gezond 2020 
Bestuur van Opdracht in Afrika

Werkgroep Hoevelaken werkt aan irrigatie op eerdere expeditie

BENEFIETCONCERT
VOOR MALAWI
SINT JAN | GOUDA

14 FEB     

...

Ds. David Mahlangu (Zuid- Afrika)

KERSTBOODSCHAP DS. DAVID MAHLANGU

Vanuit Zuid-Afrika stuurt dominee David 
Mahlangu ons een kerstboodschap:

Ons wens u 'n geseënde Kersfees toe en ons 
sê baie dankie vir u ondersteuning en gebede 
en mag die jaar 2020 voorspoedig wees vir u.

'N Nuwe Boodskap 
Met Kersfees dink ons aan twee van die name 
van God. Ons lees dit in Mat. 1: 21-23. Daar waar 
staan dat Maria 'n seun sal baar en sy hom die 
naam Jesus gee. Dit is 'n nuwe boodskap vir 
die mensdom. 'N Boodskap van vreugde vir alle 
mense op aarde. 

Redder 
Jesus beteken Redder, die eerst 
naam, dit is 'n nuwe hoop. Omdat 
hy gekom het om alle mense te red, 
anders sou ons verlore gaan. 

Immanuel 
Ons lees die tweede naam in vers 23: Immanuel 
"God met ons". Ons kan nie sonder God leef nie. 
God sê vir ons op Kersfees: Ek het in die wêreld 
gekom om by jou te wees en om saam met jou te 
woon. Is dit nie wonderlik nie? Kom laat ons aanbid!

Liewe groet,  uwe David Mahlangu

KERST 2019

DE REDDER KOMT 
BIJ ONS!
De Kerstconferenties zijn in volle gang 
in Zuid-Afrika en Malawi wanneer u deze 
nieuwsbrief leest. De blijdschap over de 
geboorte van Jezus wordt gevierd door bij 
elkaar te zijn in de Kerstnachtdienst. 

Kerst op het zuidelijk halfrond is anders 
dan bij ons. Het is hoog zomer en zó 
warm dat de kaarsen krom  kunnen 
smelten. Hun Kerstdiner lijkt in onze 
ogen misschien eenvoudig, maar in Afrika 
is vooral het sámen eten al een feest. 
Maar waar we ook zijn en hoe we het 
Kerstfeest ook vieren, we zijn wereldwijd 
verbonden rondom de kribbe van het Kind 
dat het Licht in deze wereld bracht. 
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meng ik met het koude water in de emmer. Er 
zwemmen diverse insecten in – dat dan weer 
wel! Ik gooi het met een bakje over me heen in 
een douche waar de kranen het niet van doen. 
Maar niemand klaagt, men is het gewend. Ik 
ben geraakt dat men zo afhankelijk is en dat 
ik zo verwend ben. Wij mopperen soms op de 
hoeveelheid regen in Nederland.

In Zuid-Afrika hangen tijdens de regen uit 
dankbaarheid briefjes aan de bomen: die dröe is 
verby (de droogte is over)!

WATER IN MALAWI

Toen jaren geleden Joshua Monjeza voor 
het eerst in Nederland was en in mijn huis 
logeerde, verwonderde hij zich over veel 
dingen die anders waren dan in zijn land Malawi. 
Maar vooral was hij onder de indruk van de 
hoeveelheid kranen die ik in mijn huis had. Zelf 

WELLS OF JOY

had hij toen niet één kraan in zijn huis!  Hij ging 
ze tellen bij mij. Ook was hij verbaasd over 
de buitenkraan, die was afgesloten. Het was 
februari en het vroor hard toen en er lag een 
berg sneeuw. Hij begreep er niets van, nog nooit 
vorst meegemaakt. Dat water kon bevriezen? 
Door hem ging ik anders tegen het gemak van 
een kraan, en het water dat er gewoon uitkomt, 
aankijken. 

Malawi ligt dichter bij de evenaar dan Zuid-
Afrika en heeft een tropisch klimaat met droge 
en regenperiodes.

Het waterprobleem van Malawi 
Water is een enorm probleem in Malawi. Er 
is óf te weinig óf er zijn overstromingen. 
Het land heeft vanwege de armoede geen 
goede infrastructuur. Bij overmatige regenval 
ontstaan er grote modderstromen die land en 
huizen wegspoelen. Met alle gevolgen van dien.

In Malawi woont het grootste gedeelte van de 
mensen in zelfgebouwde hutjes die gemakkelijk 
wegspoelen bij hevige regenval. Water wordt 
elke dag gehaald bij de dichtstbijzijnde 
waterpomp, soms enkele kilometers lopen. 
Zo’n 15 liter water, in een emmer op het hoofd 
gedragen. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Best 
moeilijk en ook heel zwaar! 

Zuinig zijn 
Met water wordt erg zuinig omgegaan. Men 

Projectmanager Mackinly, de 
opvolger van Jolanda Bontenbal, 
vertelt over een casus bij Wells 
of Joy in Malawi:

Vier moeders overleden 
Helaas hebben we in ons werk 
regelmatig te maken met moeders die jong 
overlijden. Ze zijn te zwak vanwege Aids of 
overlijden tijdens de bevalling. 

Mevrouw Daiton, had zich bij ons aangemeld 
voor hulp. Ze was toen al zeer ondervoed en 
had de zorg voor vijf kinderen. Helaas is ze 
overleden in het ziekenhuis. De zorg voor de  
kinderen ligt nu bij agogo (de grootmoeder), 
een vrouw van in de zestig. Het is namelijk zo 
dat in dit deel van Malawi de kinderen van een 
echtpaar bij de familie van de vrouw horen. 

Vaders nemen hun verantwoordelijkheid niet 
We zien helaas vaak dat de man/vader zijn 
verantwoordelijkheid niet neemt om voor zijn 
gezin te zorgen en zelfs wegloopt. Zijn visie is: 
De kinderen horen uiteindelijk toch niet bij hem, 
maar bij de familie van de vrouw. 

Het grootste deel van onze patiënten is vrouw. 
De meesten zijn gescheiden of weduwe en 
moeten het alleen zien te redden. Als ze geluk 
hebben worden ze bijgestaan door een broer of 
oom, maar dat gebeurt niet al te vaak, helaas!  

Wells of Joy ondersteunt oma in het 
levensonderhoud van vijf kleinkinderen 
Agogo Daiton en haar vijf kleinkinderen worden 
door Wells of Joy geholpen en krijgen nu twee 
voedselpakketten per maand en waar nodig 
medische hulp. Verder zullen we de oudste 
kinderen gaan ondersteunen met het betalen 
van de schoolbijdrage en helpen we met plastic 
voor een muur van het huis dat ingestort is.

My Vuurtoring

Here Jesus, 
In hierdie helder somerkerstyd  
kyk ek met dankbaarheid terug  

na nóg in vreugdejaar, 
waarin U vrede my weer 

op onverklaarbare maniere  
toegevou het 

U genade-kleed ons gevou het.

Dankie vir  
stilstaan-by-die-Krip-dae 

waarin ek opnuut kan onthou: 
U is getrou. 

U is my Lig

Mijn Lichtbaken

Here Jezus, 
In deze heldere zomertijd 

kijk ik met dankbaarheid terug 
op opnieuw een jaar van vreugde, 

waarin Uw vrede mij wederom 
op onverklaarbare wijze 

als genade  
omkleed heeft.

Dank U voor  
deze dagen rondom de kribbe 

waarin ik opnieuw mag beseffen: 
U bent trouw. 

U bent mijn Licht.

COLUMN | FRIDA BARMENTLO

Voor ons een vanzelfsprekendheid, in Afrika iets om heel blij van te worden: water. Water om te drinken, handen te wassen, 
tanden te poetsen, kleding te wassen, de wc door te spoelen... Maar ook om voedsel te kunnen produceren. Frida Barmentlo 
vertelt vanuit haar reiservaring in zuidelijk Afrika over haar ervaringen rondom het thema 'Water' en waarom dit een 
terugkerend thema is en blijft voor onze stichting.

WATER IN ZUID-AFRIKA

Diverse keren ben ik in Zuid-Afrika 
geweest op bezoek bij onze projecten. In 
de gebieden die wij mogen ondersteunen, 
is water een probleem. Daarmee bedoel ik 
dat het er “gewoon” niet is. 

Kindertehuis Rise & Shine 
Bij het kindertehuis Rise & Shine hebben we 
een waterpomp aangelegd, maar regelmatig 
is de druk te laag, waardoor er niets uit de 
kraan komt. Het aantal uren per dag dat er wel 
water is, wordt er gehamsterd in een bad. Daar 
haal je dan emmers met water uit waarmee je 
het toilet doorspoelt. Tijdens de feestelijke 
opening een paar jaar geleden was er helemaal 
geen water. Ik was voorbereid door in de 
supermarkt vijf liter-flessen te kopen. Daar 
hebben we toen de groenten en aardappels 
mee gewassen voor het eten. Ik had een klein 
beetje water bewaard om mijn tanden mee te 
poetsen.

Dennilton 
Bij David Mahlangu in Dennilton is er in de zomer 
vrijwel geen druk op de waterleiding. In de 
Kerstbrief van vorig jaar schreef ik nog over de 
waterpomp die op de dag van de conferentie 
op gebed toch nog water gaf. Een mengkraan 
met warm en koud water is een utopie. Ik 
warm een beetje water op uit mijn eigen fles in 
een waterkoker om mijn haar te wassen. Dat 

WATER, VAN LEVENSBELANG

gebruikt het water uit de pomp voor het eten 
en drinkt ervan. Wassen en kleding wassen 
wordt gedaan in de dichtstbijzijnde rivier. 

Waterpomp met schoon water uit de diepte 
Op de compound in Tyholo mocht ik in 2016 
een nieuwe waterpomp openen. Daar kwam 
en komt in tegenstelling tot de pomp die er al 
was, schoon en zuiver water uit. Het wordt van 
60 meter diep uit de grond gepompt. Levend 
water! Het was een bijzondere ervaring. We 
hebben een groot feest gevierd tijdens de 
opening. 

Ring om de zon, water in de kom 
In deze periode, zo rond de Kerstdagen, hoopt 
men op het verschijnsel van de ring om de zon. 
Deze ontstaat uit oververzadigde regenwolken, 
veel zon en nachten vol dauw. Op dat moment 
wordt er regen verwacht. 

De regen hoor je met veel geruis aankomen, 
iedereen rent naar buiten met bakjes om 
het regenwater op te vangen. 

Als het dan geregend heeft kan er worden 
ingezaaid. Er worden bidstonden gehouden 
of de ring wat langer mag aanhouden omdat, 
als de regens onregelmatig gaan vallen, de 
opkomende maisplantjes zullen verdorren. 

Vanaf Kerst de zomer tegemoet 
Zo gaat Malawi vanaf Kerst de zomer 
tegemoet in de hoop dat de regens 
aanhouden en dat de ring om de zon niet te 
lang aanhoudt omdat er dan weer orkanen 
kunnen komen. 

We danken onze God die alle macht heeft 
om rampen te voorkomen en we mogen 
daarop ook vertrouwen! 

Watertank bij kindertehuis Rise & Shine (ZA) De waterpomp op de compound in Thyolo (MAL) geeft schoon water vanaf 60m diepte Landbouw-irrigatie Oma Daiton ontvangt hulp van Wells of Joy

  Dennilton (ZA)
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