#180
N I E U W S B R I E F

PR OJE C T V A N HE T KW A RT A A L

DE BOER OP
NL34 INGB 0003 7233 35
O.V.V. LANDBOUW MALAWI

BID VIR ONS,
ONS BID VIR JULLE!
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen
lezen over het stimuleren van de landbouw in
Malawi, ons nieuwe diaconale project. Door het
coronavirus is een en ander vertraagd, maar in
september starten we met de modelboerderij
met groentetuin op de EBC compound in Thyolo.
Het is een initiatief van het EBC kerkgenootschap.
De uitvoerende verantwoordelijkheid ligt bij de
plaatselijke kerk en leiders worden opgeleid om
bekwaam te zijn in begeleiding van dit soort
projecten. Kerk en diaconie kunnen elkaar zo
versterken. De gemeenteleden gaan actief
participeren in het landbouwproject. Hiermee
willen we een verschil maken op het gebied van
gezondheid en welzijn én een economische impuls
voor de arme bevolking.
De modelboerderij omvat:
>...Een stal voor vier koeien
Een hygiënische koeienstal met vier koeien. Op
den
... duur willen we heel arme gezinnen een koe
schenken waarbij ze de melkopbrengst delen met
andere
families. Start- en exploitatie kosten zijn
...
€ 4.200.

> Een groentetuin
En om de boerderij compleet te maken komt
er een groentetuin waarbij een gedeelte wordt
ingezet voor het bewerken en inzaaien van mais
want dat is het hoofdvoedsel van de Malawiaan.
Daarnaast komt er een proefveld waarbij
allerlei andere gewassen worden ingezaaid en
zo variatie op het menu van de Malawiaanse
bevolking komt. Een aantal mensen wordt
opgeleid om op de juiste manier compostering
en irrigatie toe te passen. De winst bij
verkoop van de geoogste gewassen kan
ingezet worden voor verdere uitbreiding van
de boerderij en dekt ook een gedeelte van de
exploitatiekosten.
De eerste kosten voor deze groentetuin zijn
inclusief twee waterpompen en inrichting van
de kwekerij en investering in zaden € 12.000.

Investeren ein kennis en kunde
Armoede en droogte kenmerken in Malawi helaas
de dagelijkse gang van zaken en vaak ontbreekt
de juiste kennis. Daarom gaan we investeren
in goede voorlichting aan onze toekomstige
boeren. En dat zal lonen: bij de juiste irrigatie
(heel belangrijk!) zijn vanwege de vruchtbare
grond twee oogsten per jaar mogelijk.
Uitbouwen naar de buitengebieden
Bij voldoende kennis van de plaatselijke
kerkbestuurders willen we op termijn
gelijksoortige projecten in andere EBC
gemeenten opstarten.
We hopen dat u ook enthousiast bent geworden
van dit prachtige ontwikkelingsproject. Zaait u
financieel ook mee om de Malawiaanse bevolking
een beter bestaan en toekomst te geven? Uw
hulp is van harte welkom.
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jaar.
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Financieel steunen?
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ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar
van de belasting
KvK inschrijfnummer 41192021
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Het nieuws in de Nederlandse media is vooral
gericht op de Westerse wereld. Als Stichting
Opdracht in Afrika willen wij u de nood van
onze broeders en zusters in Zuidelijk Afrika
onder de aandacht brengen.
In deze nieuwsbrief dus veel coronanieuws,
maar ook een nieuw voorgenomen
landbouwproject en een update vanuit Wells
of Joy.
Corona in Afrika: uitdeling van voedsel en hygiene-materialen in Malawi (zie ook pagina 2-3)

CORONA IN AFRIKA

FINANCIELE VERANTWOORDING '19
P3 • Ook in 2019 mochten onze activiteiten
leunen op een trouwe achterban die ook
betrokken is op onze financiën. We geven u
inzicht in hoe uw giften zijn besteed.

De jeugd heeft de toekomst en we proberen in
hen te investeren, zodat ze een kans en keuze
krijgen om een goed leven op te bouwen.

Op dit moment worden twaalf studenten van de
middelbare school ondersteund met schoolgeld
en uniformen en gewoon iets heel simpels als
een lunch op het centrum van Wells of Joy. Na
elk jaar ontvangen we van de school een rapport
hoe het met de studenten gaat en wat hun
resultaten zijn. Deze rapporten bespreken we
met de jongeren en we proberen hen aan te
moedigen en te bemoedigen in hun schoolwerk.

Heel regelmatig zijn er bijeenkomsten met
jongeren. We hebben het met hen over
allerlei onderwerpen zoals: Wat is het belang
van school? Hoe leef ik gezond? Hoe ben
ik deel van de gemeenschap? Wat zijn mijn
ondernemersvaardigheden? Verder doen we
samen Bijbelstudie en ontspannen we met
sport en spel.

Afgelopen zomer waren er zeven studenten,
die de middelbare school verlieten. We zouden
deze studenten het liefst allemaal een
beroepsopleiding laten doen. Helaas zijn deze
opleidingen heel duur en is dat op dit moment
niet haalbaar. We proberen ze relevante kortere
opleidingen en cursussen aan te bieden zodat
we ze wel kunnen ondersteunen en perspectief

Projectmanager Mackinly, de opvolger van
Jolanda Bontenbal geeft ons een update over
het jongerenwerk vanuit Wells of Joy.

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

H E R F S T

Nog steeds gaat de hele wereld gebukt
onder de gevolgen van het COVID-19 virus. De
pandemie eist overal zijn slachtoffers.

JONGERENWERK

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

•

“Laten we voor elkaar en onze landen bidden,"
vraagt David Mahlangu uit Zuid-Afrika aan ons.
“Gebed is ons enige en beste middel tegen
corona. Er is nog geen vaccin of medicijn. Wij
verwachten redding alleen van onze God”.

P2 • Update van de corona-situatie in onze
werkgebieden: Zuid-Afrika en Malawi. De
afgelopen zomer hebben we coronasteun
gegeven en meer steun blijft nodig.

> Een geitenfokkerij
Hiervoor is een grote geitenhut nodig, gebouwd op
palen tegen de slangen. De meest arme gezinnen
ontvangen een éénjarig geitje om zo nog iets van
bezit te hebben. Opstart kosten zijn €2.200.
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DE BOER OP
P3 • Project van dit kwartaal is ons nieuw op te
starten landbouwproject in Malawi. We willen een
modelboerdere realiseren met koeienstal, geitenfokkerij en groentetuin.

bieden voor hun toekomst. Bijvoorbeeld een
stageplek in een lokale garage, waar jongens
veel kunnen leren en eventueel ook een rijbewijs
kunnen halen.
In september verwachten we dat er weer
tien nieuwe kinderen zijn die beginnen met de
middelbare school.

Studenten van de Springs of Wisdom Private
Secondary school.
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CORONA IN MALAWI
Afgelopen 1 september waren er in Malawi
5575 mensen positief getest en 175 mensen
overleden. Gelukkig zijn de aantallen niet zo
extreem hoog zoals in Europa het geval is.
In Malawi is de populatie vrij jong. Er zijn in
het land heel veel kinderen, dit is wat corona
betreft, een positieve factor. Maar we weten
niet of alles goed geregistreerd wordt.
Corona-import vanuit Zuid-Afrika
De overheid heeft een groot aantal Malawianen
die in Zuid Afrika werken terug naar huis
gehaald, omdat zij in Zuid Afrika geen recht
hebben op medische zorg en door de
coronacrisis vaak ook geen werk en inkomen
hebben. Onder hen was echter een groot aantal
mensen besmet met het coronavirus.
Samen met niet-positieve mensen reisden zij
in dezelfde bussen naar Malawi. Bij aankomst
werden zij allemaal voor een periode in
het stadion opgevangen. Zij moesten in
thuisisolatie.
Maar hoe pas je dat toe als je met vijf mensen
in een één-kamer-hut woont?

Strikte lockdown afgewend
In eerste instantie was de overheid van plan om
een strikte lockdown in te lassen. Daar werd
tegen gedemonstreerd, omdat veel mensen
afhankelijk zijn van markten voor inkomsten en
kopen van voedsel. Honger zal dan een groter
gevaar vormen dan corona. De rechterlijke
macht besloot dat de strikte lockdown niet
door mocht gaan.
Ziekenhuis
De gezondheidswerkers van het EBC Hospitaal
zijn druk geweest met voorlichting geven
over het voorkómen van corona. Dit hebben
zij gedaan in hun eigen omgeving en op
andere plekken waar EBC kerken zijn. Heel
veel mondkapjes en handwasbenodigdheden
zijn uitgedeeld. Patiënten met coronaverdenking worden doorgestuurd naar het
overheidsziekenhuis en daar behandeld.
Kinderen
Scholen zijn vanaf april dicht geweest. Voor de
kinderen was er helemaal niets aan vervangend
onderwijs. Kinderen hebben een forse leerachterstand opgelopen, examens konden niet

gedaan worden. Het staat in de voorzichtige
planning om de scholen in september weer
te openen. Dit heeft nog wel wat voeten in
de aarde, aangezien de overheid eisen stelt.
Scholen hebben soms wel 100 leerlingen in één
klas zitten.
Kerk
In de kerken mochten maar tien mensen
tegelijkertijd samenkomen. Voor veel
mensen was het voor langere tijd niet
mogelijk om ook maar iets van de diensten
mee te krijgen, aangezien zij geen internet
uitzendmogelijkheden hebben. Sommige
mensen kwamen op zondag in kleine groepen
in hun huizen samen, om toch nog iets van
zondagsviering te hebben. Sinds kort is het
aantal mensen wat in de kerk mag komen,
opgehoogd naar 100.
Economie: sterke inflatie
De politieke onrust en de pandemie hebben een
erg negatieve invloed op de economie gehad.
Prijzen zijn erg omhoog gegaan, sommige
producten zijn niet meer te verkrijgen of niet
meer te betalen.

Reisverkeer
Vanaf maart is er al geen vliegverkeer van en
naar Malawi geweest. Dit wordt deze maand
ook weer opgestart.

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.

Politieke onrust en nieuwe president
Vorig jaar mei gingen de Malawianen naar de
stembus. De president die toen aan de macht
was, bleef aan de macht. Maar de verkiezingen
waren niet eerlijk verlopen en er braken veel
protesten uit. Het was erg onrustig in het land
en de economie heeft hier erg onder geleden.
De verkiezingsuitslag werd ongeldig verklaard.
Op de politieke manifestaties zijn duizenden
mensen afgekomen. Ondanks alle risico’s
gingen deze gewoon door. Afgelopen juni zijn
er nieuwe verkiezingen geweest. Malawi heeft
nu een nieuwe president genaamd: Lazarus
Chakwera. We hopen dat deze president goede
intenties heeft voor de Malawianen en het land
echt vooruit zal helpen.
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Uitdeling van voedsel en hygiene-materialen in Malawi

Financiele verantwoording over 2019
Stichting Opdracht in Afrika te Huizen

CORONA IN ZUID-AFRIKA
De situatie is moeilijk en zwaar, zegt
Mozes Chauke van de IECC. Zuid-Afrika
staat in de top-10 wat betreft de ernst
van de besmettingen en het aantal doden
wereldwijd. Er is een strenge lockdown. Er
mag niet gereisd worden. En er is honger.
Scholen zijn nog dicht. Veel winkels en
bedrijven mogen niet open. Heel veel mensen
hebben geen werk meer. De regering belooft
ondersteuning met een reddingsplan, maar
heeft geen geldelijke middelen om te helpen.
Mensen krijgen geen salaris. De economie
keldert achteruit. Er is honger. Gezinnen gaan
met een lege maag naar bed.
De kerken zijn dicht. De jongeren in de kerk
mogen wel korte bijeenkomsten van een half
uur houden. Mozes geeft via Whatsapp elke

FINANCIËLE
VERANTWOORDING
OVER 2019

zondag een meditatie door om contact met
de gemeente te houden. Een voorgangersechtpaar uit Witbank heeft corona gehad, maar
beiden zijn gelukkig genezen.

Ook in 2019 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.

Ook het kindertehuis Rise & Shine, dat onder
de vlag van de IECC staat, heeft het zwaar. De
Daycare kinderen mogen niet komen vanwege
corona en zwerven nu op straat. Ze komen
langs bij mama Lucya om te bedelen voor eten.
Bij de IECC is men heel dankbaar voor de
ondersteuning voor voedselhulp die al
ontvangen is. Er is nog steeds geld nodig,
vooral voor voedsel. Opdracht in Afrika geeft
een extra vergoeding om voedsel te kopen.
De gemeenten in Botswana worden ook
meegenomen in de verdeling van het voedsel.
“Vergeet ons alsjeblief niet!”, vraagt Mozes.

Hiernaast staat een verkorte
weergave van de balans en staat
van baten & lasten zoals deze is
vastgesteld door het bestuur.
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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.

BALANS

Archieffoto van het kindertehuis.
Kinderen mogen nu niet komen en zwerven op straat.
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Voedseluitdeling in Zuid-Afrika. Door sterke inflatie zijn basis levensproducten
voor velen niet meer te betalen.

31-12-2018

2019

2018

€

€

€

€
71.700

Bezittingen
Banktegoeden

Ontvangsten (baten)
116.063

73.404

Algemeen

86.293

Leningen

13.140

20.890

Projecten + noodhulp Malawi

23.351

Overig

-205

-273

Totaal

128.998

94.021

4.971

1.697

Ambulance/transport Malawi
Home Based Care Project

5.678

1.546

8.995

13.935

20.835

20.134

Wells of Joy
Reserves
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Project Stroomopwekking
89.218
4.500

4.000

TakeCare-4-DayCare

3.510

2.828

93.718

42.898

Overig

3.335

3.308

157.018

115.148

-

Algemeen

30.282

49.152

Projecten + noodhulp Malawi

22.892

-

Uitgaven (lasten)
849

390

Kindertehuis Rise & Shine

6.181

5.955

Ambulance/transport Malawi

-

-

Werkgroepen

6.966

6.897

Wells of Joy

4.001

10.266

523

473

Medische doeleinden

10.969

17.052

TakeCare-4-DayCare

4.798

7.538

993

2.552

35.280

51.123

Kindertehuis Rise & Shine
Ambulance/transport Malawi

128.998

94.021

4.745
-

4.311
3.893

Home Based Care Project

5.678

2.458

Werkgroepen

8.926

30.916

Wells of Joy

27.100

32.000

Project Stroomopwekking
Medische doeleinden

-

-

6.083

7.440

TakeCare-4-DayCare

6.250

3.282

Overig

4.894

3.512

116.850

136.964

5.691

6.090

34.477

-27.906

Lasten voor werving baten
Totaal

-

-

Medische doeleinden

Projecten + noodhulp Malawi

Overig

50

38.898

Fondsen

Home Based Care Project

-

Kindertehuis Rise & Shine

Werkgroepen

Project Stroomopwekking

Meer weten?
Stuur ons dan een mail via
info@opdrachtinafrika.nl.
U krijgt het uitgebreide
jaarrapport dan kosteloos
thuisgestuurd / gemaild.

STAAT VAN BATEN & LASTEN
31-12-2019

Resultaat jaar
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