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Als bestuur van Opdracht in Afrika 
vragen we u om Zuidelijk Afrika niet te 
vergeten in uw gebeden. 

De kwetsbare infrastructuur en de zwakke 
gezondheidszorg kunnen door het coronavirus 
leiden tot een regelrechte ramp waardoor veel 
mensen zullen sterven. 

God houdt de hele wereld in Zijn hand en we 
mogen weten dat we onder Zijn beschermende 
vleugels zijn. Ook onze broeders en zusters in 
het verre Afrika. Onze hoop en vertrouwen is in 
Hem!

Voor u ter informatie:  
Het is goed om te weten dat we veelvuldig 
contact hebben met onze contactpersonen in 
Afrika. Wekelijks, zo niet dagelijks overleggen we 
en inventariseren we de noden. 

Het coronavirus krijgt helaas ook 
in Afrika voet aan de grond. Wij 
zetten ons in voor kennisdeling 
en voorlichting vanuit Nederland 
en praktische ondersteuning op 
het gebied van beschermende 
materialen voor medisch personeel 
in ons ziekenhuis in Malawi. Uw hulp is 
daarbij heel hard nodig! 

Wij houden ons hart vast... 

Hoe heftig de impact van het coronavirus wordt 

in landen in Afrika, zal de komende weken pas 

duidelijk worden. Maar één ding is zeker: als de 

zorgstelsels van de welvarendste landen ter 

wereld al niet of nauwelijks opgewassen zijn tegen 

het virus, zijn géén van die in de 54 Afrikaanse 

landen dat.

Situatie in Malawi 

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief komen de 

berichten van de eerste besmettingen in Malawi 

bij ons binnen.

Gladson Monjeza, onze arts 

in het Chingazi hospitaal in 

Malawi, is erg bezorgd maar 

ook  erg pragmatisch. Hij stuurt 

een lijst met prijzen voor de 

hoogst noodzakelijke benodigdheden. In Malawi 

wordt geen geld beschikbaar gesteld voor het 

aanschaffen van beschermingsmateriaal voor 

MEDISCH MATERIAAL VOOR AFRIKA
artsen en verpleegkundigen door de regering; 

gewoon omdat er geen geld voor beschikbaar 

is. In antwoord op noodvragen uit Malawi  

hebben we besloten om op voorhand een 

bedrag van € 2.500 beschikbaar, bestemd 

voor de zorgactiviteiten van de EBC en Wells 

of Joy. We hopen dat met deze noodoproep de 

fondsen binnen komen. 

Situatie in Zuid Afrika 

Zuid-Afrika zit, bij het schrijven van deze 

brief, al een week in lockdown. Mozes Chauke 

luidt namens de IECC de noodklok. Er is vooral 

betrouwbare voorlichting en noodhulp nodig. Hij 

maakt zich zorgen over de dicht opeengepakte 

mensenmassa in bijvoorbeeld Soweto, waar 

onze Stichting ook actief is. Het voorkómen 

van besmetting daar lijkt onmogelijk en 

onwaarschijnlijk. 

Het kindertehuis Rise & 

Shine is een zorgpunt: de 

vraag is of de weeskinderen 

mogen blijven omdat er 

eigenlijk teveel in één huis 

wonen. Waar moeten ze dan naar toe? 

U begrijpt dat uw steun en gebed zeer 

dringend nodig is. Uw hulp is cruciaal!

K W A R T A A L P R O J E C T :  P R O J E C T

IN AFRIKA

Zuid-Afrika, dat in Afrika geldt als 
een “positieve” uitzondering wat 
zorg betreft, heeft minder dan 1.000 
IC-bedden voor 56 miljoen mensen. 
Daarvan staan er 160 in privéklinieken. 

Malawi, het armste land van de wereld 
heeft 25 IC-bedden voor 18 miljoen 
inwoners. 

Nederland is opgeschaald naar 2.400 

IC–bedden (vóór de coronacrisis ca. 1.200 

bedden) op een bevolking van 17 miljoen 

inwoners.
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o Jolanda Bontenbal heeft contact met de 
Wells of Joy organisatie in Malawi.

o Annette van Vliet regelt de zaken met 
arts Gladson Monjeza van het Chingazi 
ziekenhuis.

o Jos Joosse is contactpersoon van de EBC in 
Malawi.

o Frida Barmentlo is contactpersoon van de 
IECC in Zuid-Afrika.

Eerste beelden vanuit Malawi (EBC)

U geeft een Toekomst vol van Hoop! Dát 
heeft u aan ons beloofd  (uit: een lied van de 
populaire Nederlandse gospelband Sela). De 
Hoop van Pasen. De Here Jezus heeft de dood 
overwonnen. Daar klampen we ons aan vast in 
deze moeilijke tijd waarin het coronavirus over 
de wereld raast en zijn slachtoffers eist. 

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is Zuid-
Afrika al een week in lockdown vanwege het 
COVID-19 virus en krijgen we net bericht van 
onze contacten dat er ook besmettingen 
zijn geconstateerd in Malawi. We houden 
onze adem in voor Zuidelijk Afrika en bidden 
onophoudelijk om een wonder van de Here God 
dat Hij het virus een halt toe brengt. 

Door alles wat we nu meemaken vergeten we 
bijna dat we begin van dit jaar een heel korte, 
maar mooie bestuurs-reis mochten maken 
naar Zuid-Afrika om daar een kerk te openen. 
U leest hier meer over in deze nieuwsbrief. 

Wij als bestuur van Opdracht in Afrika wensen 
u als lezer van deze brief, gezondheid toe en 
blijft u alstublieft, zeker in deze moeilijke tijd, 
betrokken op onze medemensen in Zuidelijk 
Afrika.

WELLS OF JOY 
GROEPSLENINGEN

Projectmanager Mackinly, de opvolger van 
Jolanda Bontenbal, bericht ons over het 
effect van het prachtige initiatief van de 
groepsleningen bij Wells of Joy.

Microcredieten voor vrouwen 
Het is beter iemand een vishengel te geven 
om te leren vissen, dan hem dagelijks vis te 
geven. Dat is het principe dat we gebruiken in 
het Wells of Joy groepsleningen programma. 
Elke drie maanden krijgt een groep vrouwen een 
lening, waarmee ze begeleid worden om een 
‘handeltje’ te kunnen opzetten. Hierdoor zijn ze 
in staat schoolgeld voor de kinderen te betalen, 

voedsel en zaaizaad te kopen en reparaties aan 
hun huis te doen. Dit mooie initiatief heeft als 
prachtig effect dat ze met deze ondersteuning 
dit allemaal zélf hebben kunnen doen. Dit 
geeft de betrokkenen een stuk vreugde in 
hun werk, plus een gevoel van eigenwaarde en 
verantwoordelijkheid!

Op eigen benen 
Eén van de vrouwen, Flora Magalasi, een weduwe, 
vertelt: “Mijn gehandicapte zoon kan door de 
lening van Wells of Joy naar de middelbare school! 
Ik wil Wells of Joy bedanken voor de lening die ik 
heb gekregen. Daardoor kon ik het schoolgeld 
voor mijn zoon betalen en heb ik ook een varken 
gekocht. Mijn doel is om aan het eind van het jaar 

geld genoeg geld te hebben 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. 

Deze vrouwen ontvangen een groepslening

STEUN OOK MET UW 
GEBED

TOEKOMST VOL VAN HOOP
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Beelden uit het dagelijks leven in Malawi: Wonen...

VOORGENOMEN PROJECT MALAWI

Een nieuw diaconaal project in Malawi is het 
stimuleren van de landbouw. Dat wordt nu al 
gedaan, maar als Opdracht in Afrika willen we 
dit de komende jaren verder gaan opschalen. 
Onze plaatselijke kerken willen op een 
diaconale manier alle dorpsgenoten laten 
profiteren van een gezamenlijke groentetuin 
en geitenfokkerij en/of koeienfokkerij. 
We willen starten met een centrale 
voorbeeldlocatie, een modelboerderij op de 
EBC compound.

We hebben als Stichting ervaring met geiten- 
en koeienprojecten. Beide dieren leveren melk 
en vlees voor de bevolking. Ook de fokkerij van 
dieren willen we nu meer aandacht gaan geven

Model Koeienstal 
Er liggen plannen klaar om een kleine maar 
hygiënische stal te bouwen bij onze partner 
de EBC. In eerste instantie zullen hier 4 koeien 
geherbergd kunnen worden. Deze stal moet 
tevens gaan dienen als voorbeeld voor de 

omgeving. Deze kleine model boerderij kost 
€4.200. 
 
Model Geitenfokkerij 
Er zijn ook plannen om centraal geiten te fokken 
op de compound van onze partner-organisatie 
EBC. Gefokte geitjes worden bij een leeftijd van 
1 jaar overhandigd aan de meest arme gezinnen. 
Voor dit initiatief is een grote geitenhut nodig. 
Deze wordt gebouwd op palen om slangen en 
insecten te weren. Kosten inclusief verzorging 
bedragen  € 2.200 per jaar.

Het plan is om, mits er voldoende funding 
beschikbaar is en de situatie het toelaat, in juni 
2020 te gaan starten met onze modelboerderij 
met groentetuin. Dit vanwege de verwachting 
van regen rond dat jaargetijde, want dat is van 
groot belang. 

In Malawi is op het platteland 
ongeveer iedereen 
groenteboer. Maar armoede 
en droogte kenmerken 
helaas de dagelijkse gang van 
zaken. En vaak ontbreekt de 
juiste kennis.

Eindelijk is het dan zover. Op de bijzondere datum van 02-02-2020 wordt de kerk van dominee Mozes Chauke, tevens onze PR-man in Zuid-Afrika, 
geopend. 

OPENING VAN DE KERK IN LETHLABILE (ZA)

Zingend rond de kerk 
De opening begint met een mooie eerbiedige 
ceremonie, geleid door David Mahlangu. Hij leest 
eerst een gedeelte uit de Bijbel. Dan lopen we 
met alle aanwezigen zingend rond de kerk.

 Hierna heb ik de eer om het lint door te knippen 
en de kerk te mogen openen. De deur van de 
kerk is prachtig met heel mooi houtsnijwerk. 
Later vertelt Martha, de vrouw van Mozes, mij 
in het geheim dat Mozes deze deur privé heeft 
gekocht. En ook dat hij hem voor de helft van 
het geld heeft gekregen omdat het voor een 
kerk was.

Noodgebouw krijgt nieuwe functie 
Het golfplaten noodkerkje waar de afgelopen 
jaren de kerkdiensten in gehouden zijn gaat 
hergebruikt worden als consistorie en als 
kinderkerk. Tijdens het feest wordt het tijdelijk 
als keuken omgetoverd, waar het feestmaal 
voor na de dienst wordt bereid. 

Bijna klaar 
De kerk is prachtig, met mooie ramen en een 
mooi dak. Het is nog niet helemaal klaar. De 
wens is er nog voor een podium, een plafond 
en tegels voor op de vloer. Hier gaat de 
gemeente de komende jaren voor sparen. Op 
dit moment is de vloer nog gewoon van beton. 
Speciaal voor het openingsfeest is daar een 
gehuurd zeil op gelegd.

Kerkdienst in dankbaarheid 
De kerkdienst is een aaneenschakeling van 
aanbidding, vreugde en veel sprekers. Een 
groot deel van het bestuur van de IECC  is als 
gast aanwezig.  
Niet te vergeten is de speech van de 
penningmeester die zeer nauwgezet de hele 
bouw heeft bijgehouden en precies vertelt 
wat de gemeente zelf had opgebracht en wat 
Opdracht in Afrika heeft bijgedragen. Verder 
heeft ze een heel enthousiaste visie op de 
toekomst.

DE BOER OP

Een voorbeeld van zelfredzaamheid 
Bijzonder is het om te weten dat de gemeente 
gestart is met een gehuurde garage in 2004. In 
2012 is er een stuk grond gekocht. Hier hebben 
ze een golfplaten noodgebouw opgezet en nu 
is de kerk erop gebouwd. De gemeente bestaat 
maar uit een kleine 50 mensen en die hebben 
alles beetje bij beetje bij elkaar geschraapt. 
Een mooi voorbeeld van zelfredzaamheid van 
de gemeente van Lethlabile en hoe we als 
Stichting hebben mogen bijdragen in de bouw 
van Gods Koninkrijk.

Cadeau uit Nederland 
Als cadeau mochten we een bedrag voor 
de aankoop van Bijbels aanbieden en een 
Avondmaalsstel. Na de dienst is achter in de 
kerk een prachtig gedekte tafel met lekker 
eten. Dé Afrikaanse manier om een feest te 
vieren door de gasten een maaltijd aan te 
bieden.  
   - Frida Barmentlo

Uitbouwen naar de buitengebieden 
Onze Stichting staat achter de doelstellingen 
van dit EBC initiatief en ziet graag bij voldoende 
kennis van de plaatselijke kerkbestuurders, op 
termijn opstarting van gelijke projecten in een 
aantal EBC gemeenten. 

De modelboerderij op de EBC compound kan 
zo model komen te staan voor reproductie in 
verder afgelegen dorpen. 

Om zo'n 'kopie-project' van de grond te krijgen 
willen we microkredieten gaan verstrekken. Bij 
gebrek aan water in de omgeving wordt altijd 
een te graven waterput extra in de begroting 
opgenomen. De EBC kan d.m.v. kleine leningen 
verder ook faciliteren in gebruik van kunstmest 
en aanschaf van zaad en de geit.

We willen de uitvoerende verantwoordelijkheid  
leggen bij enkele plaatselijke kerken waarvan 
de leiders bekwaam zijn in begeleiding van dit 
soort projecten. Kerk en diaconie kunnen zo 
elkaar versterken.  
 
De gemeenteleden gaan actief participeren 
in het landbouwproject. Hiermee willen we 
tegelijkertijd een verschil maken op het 
gebied van gezondheid & welzijn alsook een 
economische impuls geven aan de arme 
bevolking. Deelnemers wordt gevraagd om 
hun ervaring en kennis weer te delen met 
zustergemeentes in omliggende dorpen. 

We willen op den duur arme gezinnen een koe 
kunnen schenken onder voorwaarde dat zij hun 
melkopbrengst (tegen geringe betaling) delen 
met andere families. 

NL34 INGB 0003 7233 35
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...water halen... ...koken

Waterhuishouding en irrigatie zijn van groot belang om effectief te kunnen boeren
Linksboven: Zingend rondom de kerk  |  Rechtsboven: Doorknippen van het lint  |  Linksonder: Plaquette ter herinnering aan de opening | Rechtsonder: In de kerkdienst
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vragen we u om Zuidelijk Afrika niet te 
vergeten in uw gebeden. 

De kwetsbare infrastructuur en de zwakke 
gezondheidszorg kunnen door het coronavirus 
leiden tot een regelrechte ramp waardoor veel 
mensen zullen sterven. 

God houdt de hele wereld in Zijn hand en we 
mogen weten dat we onder Zijn beschermende 
vleugels zijn. Ook onze broeders en zusters in 
het verre Afrika. Onze hoop en vertrouwen is in 
Hem!

Voor u ter informatie:  
Het is goed om te weten dat we veelvuldig 
contact hebben met onze contactpersonen in 
Afrika. Wekelijks, zo niet dagelijks overleggen we 
en inventariseren we de noden. 

Het coronavirus krijgt helaas ook 
in Afrika voet aan de grond. Wij 
zetten ons in voor kennisdeling 
en voorlichting vanuit Nederland 
en praktische ondersteuning op 
het gebied van beschermende 
materialen voor medisch personeel 
in ons ziekenhuis in Malawi. Uw hulp is 
daarbij heel hard nodig! 

Wij houden ons hart vast... 

Hoe heftig de impact van het coronavirus wordt 

in landen in Afrika, zal de komende weken pas 

duidelijk worden. Maar één ding is zeker: als de 

zorgstelsels van de welvarendste landen ter 

wereld al niet of nauwelijks opgewassen zijn tegen 

het virus, zijn géén van die in de 54 Afrikaanse 

landen dat.

Situatie in Malawi 
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berichten van de eerste besmettingen in Malawi 

bij ons binnen.

Gladson Monjeza, onze arts 

in het Chingazi hospitaal in 

Malawi, is erg bezorgd maar 

ook  erg pragmatisch. Hij stuurt 

een lijst met prijzen voor de 

hoogst noodzakelijke benodigdheden. In Malawi 

wordt geen geld beschikbaar gesteld voor het 
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gewoon omdat er geen geld voor beschikbaar 

is. In antwoord op noodvragen uit Malawi  

hebben we besloten om op voorhand een 

bedrag van € 2.500 beschikbaar, bestemd 

voor de zorgactiviteiten van de EBC en Wells 

of Joy. We hopen dat met deze noodoproep de 

fondsen binnen komen. 

Situatie in Zuid Afrika 

Zuid-Afrika zit, bij het schrijven van deze 

brief, al een week in lockdown. Mozes Chauke 

luidt namens de IECC de noodklok. Er is vooral 

betrouwbare voorlichting en noodhulp nodig. Hij 

maakt zich zorgen over de dicht opeengepakte 

mensenmassa in bijvoorbeeld Soweto, waar 

onze Stichting ook actief is. Het voorkómen 

van besmetting daar lijkt onmogelijk en 

onwaarschijnlijk. 
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vraag is of de weeskinderen 

mogen blijven omdat er 

eigenlijk teveel in één huis 
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U begrijpt dat uw steun en gebed zeer 
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een “positieve” uitzondering wat 
zorg betreft, heeft minder dan 1.000 
IC-bedden voor 56 miljoen mensen. 
Daarvan staan er 160 in privéklinieken. 

Malawi, het armste land van de wereld 
heeft 25 IC-bedden voor 18 miljoen 
inwoners. 
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IC–bedden (vóór de coronacrisis ca. 1.200 

bedden) op een bevolking van 17 miljoen 
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o Jolanda Bontenbal heeft contact met de 
Wells of Joy organisatie in Malawi.

o Annette van Vliet regelt de zaken met 
arts Gladson Monjeza van het Chingazi 
ziekenhuis.

o Jos Joosse is contactpersoon van de EBC in 
Malawi.

o Frida Barmentlo is contactpersoon van de 
IECC in Zuid-Afrika.

Eerste beelden vanuit Malawi (EBC)

U geeft een Toekomst vol van Hoop! Dát 
heeft u aan ons beloofd  (uit: een lied van de 
populaire Nederlandse gospelband Sela). De 
Hoop van Pasen. De Here Jezus heeft de dood 
overwonnen. Daar klampen we ons aan vast in 
deze moeilijke tijd waarin het coronavirus over 
de wereld raast en zijn slachtoffers eist. 

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is Zuid-
Afrika al een week in lockdown vanwege het 
COVID-19 virus en krijgen we net bericht van 
onze contacten dat er ook besmettingen 
zijn geconstateerd in Malawi. We houden 
onze adem in voor Zuidelijk Afrika en bidden 
onophoudelijk om een wonder van de Here God 
dat Hij het virus een halt toe brengt. 

Door alles wat we nu meemaken vergeten we 
bijna dat we begin van dit jaar een heel korte, 
maar mooie bestuurs-reis mochten maken 
naar Zuid-Afrika om daar een kerk te openen. 
U leest hier meer over in deze nieuwsbrief. 

Wij als bestuur van Opdracht in Afrika wensen 
u als lezer van deze brief, gezondheid toe en 
blijft u alstublieft, zeker in deze moeilijke tijd, 
betrokken op onze medemensen in Zuidelijk 
Afrika.

WELLS OF JOY 
GROEPSLENINGEN

Projectmanager Mackinly, de opvolger van 
Jolanda Bontenbal, bericht ons over het 
effect van het prachtige initiatief van de 
groepsleningen bij Wells of Joy.

Microcredieten voor vrouwen 
Het is beter iemand een vishengel te geven 
om te leren vissen, dan hem dagelijks vis te 
geven. Dat is het principe dat we gebruiken in 
het Wells of Joy groepsleningen programma. 
Elke drie maanden krijgt een groep vrouwen een 
lening, waarmee ze begeleid worden om een 
‘handeltje’ te kunnen opzetten. Hierdoor zijn ze 
in staat schoolgeld voor de kinderen te betalen, 

voedsel en zaaizaad te kopen en reparaties aan 
hun huis te doen. Dit mooie initiatief heeft als 
prachtig effect dat ze met deze ondersteuning 
dit allemaal zélf hebben kunnen doen. Dit 
geeft de betrokkenen een stuk vreugde in 
hun werk, plus een gevoel van eigenwaarde en 
verantwoordelijkheid!

Op eigen benen 
Eén van de vrouwen, Flora Magalasi, een weduwe, 
vertelt: “Mijn gehandicapte zoon kan door de 
lening van Wells of Joy naar de middelbare school! 
Ik wil Wells of Joy bedanken voor de lening die ik 
heb gekregen. Daardoor kon ik het schoolgeld 
voor mijn zoon betalen en heb ik ook een varken 
gekocht. Mijn doel is om aan het eind van het jaar 

geld genoeg geld te hebben om een koe te 
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aan mee te doen met het programma zodat 
ze ook onafhankelijk worden en op eigen 
benen kunnen staan. 
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