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UPDATES ZUID-AFRIKA EN MALAWI
P2-3 • Hoe is het in Zuid-Afrika en Malawi 
in coronatijd? En wat zijn plannen en 
ontwikkelingen voor het komende jaar? 
Onze coördinatoren praten u bij.

SPONSOR THUISZORG MALAWI
P4 • Project van dit kwartaal is ons Home Based 
Care project in Malawi. We zoeken naar donateurs 
die periodiek willen sponsoren om dit mooie 
project te kunnen blijven voortzetten

EN VERDER:
P3 • We zijn op zoek naar periodieke 
donateurs. En heeft u al eens overwogen 
om Opdracht in Afrika op te nemen in uw 
testament?

... 

...

...

Home Based Care project: het zorgenkindje van 
onze stichting omdat er veel geld nodig is voor 
de zorg die we willen geven en we ternauwernood 
ons budget rond kunnen krijgen. We zijn dit project 
voor verbetering van de gezondheidszorg 
gestart in 2010 en werken er sindsdien aan: 

o Een thuiszorgproject  voor verbetering 
levensomstandigheden/ kwaliteit van leven 
van zeer ernstig chronisch zieken, mensen in 
hun laatste levensfase, ouderen en kwetsbare 
(wees)kinderen 

o Een consultatiebureau-programma voor 
kinderen onder de vijf jaar met hiv/aids.

o Een begeleidingsprogramma voor zwangere 
vrouwen met hiv/aids

Omdat de zorg wordt georganiseerd vanuit het 
EBC hospitaal, waarvan de medewerkers Christen 
zijn is er tijdens het uitoefenen van de zorg ook 
de unieke mogelijkheid om het Evangelie van Jezus 
Christus te verkondigen. Patiënten worden ook 
uitgenodigd om, voor zo ver mogelijk, op zondag 
naar de kerk of naar het kinderwerk te komen.

U kunt een Home Based Care gezin sponsoren 
voor een vast bedrag van €10, €20 of €30 /mnd. 

SPONSOR EEN 
HOME BASED CARE 
GEZIN MET UW 
EIGEN GEZIN 

Uw geld zal evenredig verdeeld worden onder 
de verschillende HBC gezinnen en o.a. worden 
besteed aan onderstaande:

o Huisbezoek van verpleegkundige of arts, 
twee keer per maand

o Gezondheidscontroles, medicijnen, 
wondzorg, gratis ziekenhuiszorg

o Voorlichting over ziektes, preventie, 
hygiëne, complicaties

o Training van een buddy (familielid/
zorgdrager) voor zorgdragen van een 
patiënt

o Hulpmiddelen (rolstoel, krukken, mat/
matras)

o Pastorale zorg
o Ondersteuning voor onderwijs kinderen 

(schoolgeld, schoolbenodigdheden, 
schooluniform)

o Zaden en ingrediënten voor het maken van 
voedingsrijke pap

o Geit, gecombineerd met cursus over 
verzorging en fokken

o Noodhulp

Eén keer per jaar ontvangt u een update over 
dit project. 

Uw hulp en gebed voor de voortgang van 
dit project is dringend nodig en uw gift 
wordt erg gewaardeerd. U via onze website 
een antwoordkaar invullen, of u kunt een 
maandelijkse betaalopdracht instellen via 
internetbankieren. Meer info:  
www.opdrachtinafrika.nl/hbc

HOME BASED CARE  
IN ACTIE

Estere , 38 jaar 

Estere is 
sinds 2016 
gediagnostiseerd 
met hiv, waar ze 
gelukkig medicatie voor 
krijgt. Helaas kreeg ze in 2017 ook nog eens TBC 
en is gestart met een behandeling daarvoor.  
Door deze twee ernstige infecties met 
complicaties is ze bedlegerig en afhankelijk van 
de zorg van haar oude oma.

De leider van het dorp waar ze woont, meldt 
haar in 2018 aan bij het Home Based Care team 
voor hulp. Haar familie is arm en niet in staat om 
haar zelf medische en sociale hulp te bieden. 
Ook heeft ze goede voeding en psychische 
hulp nodig.

Inmiddels is haar TBC-behandeling afgerond. Ze 
heeft erg goed gereageerd op de behandeling 
en is volledig genezen. Ze moet nog wel 
langdurig medicijnen gebruiken voor de hiv, 
maar ze kan nu weer lopen. Eerst met behulp 
van krukken en later zelfstandig. Ook kookt ze 
weer voor haarzelf en haar kinderen. Ze heeft 
de sojazaden die ze van het project kreeg, 
geplant en had een goede oogst. Ze kan zelfs 
weer wat werken om haar kinderen te kunnen 
onderhouden.

Estere is het HBC project heel erg dankbaar, 
want het heeft haar leven enorm veranderd: van 
afhankelijkheid naar een onafhankelijk leven.

Dit verhaal van 
Estere  laat 
zien dat je door 
één persoon te 
ondersteunen, 
je een 
heel gezin 
ondersteunt en 
dat het levens-
veranderend 
werkt.

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
O.V.V. HOME BASED CARE MALAWI

STEL EEN PERIODIEKE  
BETAALOPDRACHT IN BIJ 
INTERNETBANKIEREN 

Ook na verwoesting van haar  
woning door noodweer kreeg 
Estere hulp via het Home Based 
Care project

“Het volk dat in het donker wandelt, ziet een 
groot licht. Voor hen die wonen in een land van 
diepe donkerte, straalt een licht” (Jesaja 9:1). 

Kerst 2020, anders dan alle andere 
Kerstdagen. We kunnen zowel in Nederland 
als in Zuid-Afrika en Malawi niet tijdens grote 
kerkdiensten of conferenties bij elkaar komen. 
We mogen vanwege het coronavirus alleen 
maar met een paar mensen samen het mooie 
Kerstfeest vieren. 

Hoop in bange dagen, Licht in het donker 
Maar in deze nieuwsbrief prachtige 
bemoedigingen:  de droge aarde wordt 
werkelijk vruchtbaar. Letterlijk in ons nieuwe 
landbouwproject. En ook geestelijk bij de 
geplande nieuwbouw van kerken in zowel Zuid-
Afrika als in Malawi. In Jezus' naam mogen we 
licht blijven verspreiden in het donker!

VANUIT HET BESTUUR
Die oeroude veerkracht, de wil om te leven. 
Dit is wat we zien bij de Afrikaan. 

Er zijn veel zorgen vanwege de besmetting 
met het coronavirus in Zuidelijk Afrika. De 
werkloosheid loopt razendsnel op en de 
hongersnood ligt dreigend op de loer. 

Maar ondanks deze nijpende situatie wordt 
keihard gewerkt aan renovatie en nieuwbouw 
van kerken in Zuid-Afrika, Malawi en Botswana. 
Tijdens ons laatste bestuursbezoek in januari 
2020, hebben we diverse projecten bezocht, 
de noden in kaart gebracht en ondersteuning 
gegeven. Van dit geld wordt dankbaar gebruik 
gemaakt. De mensen in Afrika hebben alle hoop 
dat de kerken straks weer in gebruik worden 
genomen en gaan aan de slag met bouwen.

Het bestuur van Stichting Opdracht in Afrika 
houdt nauw  contact met onze mensen in Afrika. 

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

o Annette Hara regelt de zaken met arts 
Gladson Monjeza van het Chingazi ziekenhuis 
in Malawi

o Jos Joosse is contactpersoon van het EBC-
kerkgenootschap in Malawi.

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

HARTELIJK DANK 
We danken onze donateurs! Voor uw gebed, het 
vertrouwen in ons en voor al uw spontane en gulle 
giften van personen en kerkgenootschappen.  
Ook de betrokkenen van Wells of Joy danken we 
voor alle giften. Door uw inzet en steun kan ons 
werk in Zuidelijk Afrika doorgaan.  

LICHT IN HET DONKER

Gezegende Kerstdagen en een 
goed en vooral gezond 2021

Bestuur Opdracht in Afrika

Geseénde Kersfeest! 
(Afrikaans)

uKhisimusi Obusisiwe! 
(Zulu, Zuid-Afrika) 

Osangalala Chrismas! 
(Chichewa, Malawi)
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schrijnender wordt. Vanuit het hospitaal op de 
compound in Thyolo wordt voor de omgeving 
voorlichting gegeven over corona en wordt er 
voedsel en hygiëne materiaal uitgedeeld. 

Kerkbouw 
Wat betreft de kerkbouw wordt er aan 
diverse kerken onderhoud gepleegd door 
gemeenteleden zelf. De werkgroep Hoevelaken 
naar Malawi, die altijd met veel enthousiasme 
allerlei projecten in Malawi realiseert, gaat 
helpen een kerk in Mwambala (ongeveer 7 km 
van Thyolo) opnieuw op te bouwen.  
 
Deze kerk is door de enorme regenval 
weggevaagd en de werkgroep ondersteunt de 
gemeenteleden de kerk te herbouwen voor het 

UPDATE    MALAWI

regenseizoen begint om zo weer de diensten te 
kunnen houden met een dak boven hun hoofd.

Landbouw 
Het landbouw project in Malawi:  ‘De Boer op’ 
(zie ook onze nieuwsbrief van afgelopen herfst) 
is van start gegaan.  
Dit diaconale project is opgezet rond de 
compound in Thyolo in Malawi, bij de kerk van de 
EBC. 

Er wordt een klein gedeelte van het land 
ontgonnen omdat we nog niet genoeg geld 
hebben en nog onvoldoende mensen opgeleid 
hebben, om het volledige grondstuk te 
bebouwen. 

De modelboerderij op het terrein is opgezet 
met een stal voor vier koeien, er is een 
geitenfokkerij en een groentetuin met diverse 
gewassen. De winst bij de verkoop van de 
geoogste gewassen wordt gebruikt voor 
verdere uitbreiding van de boerderij en dekt ook 
een gedeelte van de exploitatiekosten. 

Het plan is dit ontwikkelingsproject verder uit 
te bouwen door gelijksoortige projecten in 
andere EBC gemeenten op te starten.  
 
Meer over deze en andere projecten leest u op 
onze vernieuwde website:  
 
www.opdrachtinafrika.nl/projecten-malawi

UPDATE ZUID AFRIKA

"Het is goed om onder druk toch omhoog te 
kijken en te weten dat onze redding nabij is", 
zegt David Mahlangu van de IECC Zuid-Afrika. 

Hoe is het nu? 
Zuid-Afrika zucht onder de tweede golf van het 
COVID-19 virus. Er is honger, werkloosheid, een 
hoge besmettingsgraad en het dodenaantal 
stijgt schrikbarend. Er is geen reddingsplan 
voor de economie zoals in Nederland en 
daarom is er nog steeds geld nodig voor ons 
COVID-19 noodhulp programma. Maar toch is 
de veerkracht en het doorzettingsvermogen 
van de Afrikaan onnavolgbaar. De IECC probeert 
vooruit te kijken en heeft plannen voor de 
toekomst. 

Kerkbouw 
Ten aanzien van de kerkbouw zijn er op dit 
moment een aantal plannen waaronder deze 
drie speerpunten. 

1. De bouw van een nieuwe kerk bij Ga-
Rankuwa view.  
Een kerkje waarvan de muren zijn opgebouwd uit 
rijplaten bedekt met vuilniszakken. Het tocht er 
en is de kerk niet waterdicht. De gemeenschap 

is enthousiast en groeit in aantal. Het plan is 
over de kerk heen een nieuwe kerk te bouwen 
zodat als het klaar is het oude ‘binnenkerkje’ 
afgebroken kan worden. De leden doen alles 
zelf. Als stichting proberen met giften  de bouw 
te ondersteunen

2. De start van een nieuw te bouwen kerk in 
Witbank.  
Hier komt de gemeente samen in een gehuurd 
gebouw. Het huurcontract loopt af en er is een 
stuk grond beschikbaar om een kerk te bouwen. 
Maar eerst moet daar voor de veiligheid een 

omheining omheen gezet worden. Opdracht 
in Afrika ondersteunt de bouw van de 
omheining.

3. De laatste loodjes bij de afbouw van 
de kerk van Mozes Chauke in Lethlabile. 
Door de forse regenbuien van de laatste 
tijd is de rode grond rond de kerk één 

grote modderpoel. De 
gemeente van Lethlabile is bezig met 
fondswerving voor bestrating om zo zonder 
natte voeten de kerk te betreden. Opdracht 
in Afrika ondersteunt deze actie.

Landbouw 
Daarnaast maakt Opdracht in Afrika samen 
met het IECC-kerkgenootschap voorzichtige 
plannen voor het opzetten van enkele 
landbouwprojecten bij een paar kerken die 
rondom hun terrein voldoende grond hebben 
om een groentetuin aan te leggen. Het doel is 
voedselvoorziening en werkgelegenheid voor 
gemeenteleden te bevorderen. We hopen zo 
de droge aarde vruchtbaar te maken.

Kindertehuis Rise & Shine 
De kinderen van Rise & Shine hebben het 
zwaar in het arme gebied rond Khutsong. 
We hebben er 
voor gezorgd 
dat er tijdens de 
feestdagen een 
extra maaltijd 
is, zodat er 
toch nog Kerst 
gevierd kan 
worden. 
 
Kijk ook eens op: www.
opdrachtinafrika.nl/projecten-zuid-afrika

Hoe is het nu?  
Het lijkt er op dat de coronabesmettingen in 
Malawi niet zo heel ernstige vorm aannemen 
zoals bij ons in Europa of in Zuid-Afrika. 
Het kan ook zijn dat er geen of weinig test 
mogelijkheden zijn en dat niet alles optimaal 
geregistreerd wordt, maar dat weten we niet 
zeker. De kerken mochten eerst maar tien 
bezoekers ontvangen. Veel mensen kunnen 
daardoor niet de diensten bijwonen. Livestream 
uitzendingen zijn voor Malawi een utopie. 
Op dit moment mogen er weer 100 mensen 
samenkomen. 

Helaas is er door de dalende economie 
een forse prijsverhoging op alle producten 
waardoor alles schaars is en de armoede 

Een update van Jolanda Bontenbal over het 
werk van Wells of Joy in Malawi. 

Zo vlak voor het Kerstfeest kijkt Wells of Joy 
terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin 
de hele wereld op een bizarre manier met 
elkaar verbonden was vanwege de wereldwijde 
corona-epidemie. Deze verbondenheid hebben 
we ervaren met onze contacten met Malawi 
waarin we eensgezind met elkaar met onze 
broeders en zusters in gebed zijn geweest 
tegen het coronavirus. 

Malawianen zijn door de gebrekkige economie, 
de armoede en natuurrampen gewend om te 
gaan met onzekerheden en tegenslagen in het 
leven. We proeven de Afrikaanse veerkracht 
bij ons overleg met de heer Mackinly, de 
programmamanager en mevrouw Changa, de 
directeur van Wells of Joy. Er is moed om door 
te zetten en een groot vertrouwen dat God 
zal voorzien in heel slechte omstandigheden 

en situaties, waar wij in Nederland ons geen 
voorstelling van kunnen maken.

In september zijn de scholen na een lockdown  
weer opengegaan en zijn ook de programma’s 
bij Wells of Joy weer gaan draaien. De jeugd mag 
weer samen komen. Verder zijn we begonnen 
met een uitgebreid microkrediet programma , 
zodat mensen meer zelfvoorzienend worden. 

Een voorbeeld in het programma is “Agogo” 
(oma) Esther Kamoto. Ze is oud en niet meer 
mobiel. Vrijwilligers komen heel regelmatig 
langs om voor haar te zorgen. Afgelopen 
maand is het dak van haar huis gerepareerd, 
zodat ze droog binnen kan zitten als de regens 
binnenkort komen. 

Kijk vooral op onze Facebookpagina voor meer 
foto’s en een kort filmpje waarin te zien is hoe 
Esther Kamoto  liggend op haar matje  God 
prijst voor de hulp die zij ontving. 

Meer over Wells of Joy en doneren: 
www.opdrachtinafrika.nl/wellsofjoy

Als stichting zijn we afhankelijk van donateurs 
om  projecten te kunnen ondersteunen. De 
coronamaatregelen in Nederland beperken ons 
in het ontplooien van wervingsactiviteiten. Dat 
maakt ons extra afhankelijk van u als donateur.

We zijn met name op zoek naar donateurs 
die het werk van onze stichting periodiek 
willen ondersteunen. Uw periodieke giften 
dragen bij aan een stabiele inkomstenstroom, 
waarop wij onze projectactiviteiten goed kunnen 
afstemmen.

Eenmalig of periodiek geld overmaken kan via uw 
eigen bank naar: NL34 INGB 0003 7233 35 t.n.v. 
Stichting Opdracht in Afrika, Huizen.

Als uw gift bedoeld is voor 
een specifiek project, dan 
kunt u dit aangeven in de 
omschrijving.

www.opdrachtinafrika.nl/
doneren   
NB: Hier vindt u ook informatie over het opnemen 
van Opdracht in Afrika in uw testament

Eerste activiteiten in ons nieuwe landbouwproject. In 2021 hopen we verder op te kunnen schalen.

Voedselhulp nu producten extra duur zijn vanwege corona

Kerk in Lethlabile bij de opening begin dit jaar

Het huidige 'kerkgebouw' in Ga-Rankuwa view

Van vuilstortplaats naar geweide grond: op dit terrein moet de kerk van Witbank gaan komen. Wells of Joy vrijwilligers aan het werk Agogo (oma) Esther Kamoto
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Care project

“Het volk dat in het donker wandelt, ziet een 
groot licht. Voor hen die wonen in een land van 
diepe donkerte, straalt een licht” (Jesaja 9:1). 

Kerst 2020, anders dan alle andere 
Kerstdagen. We kunnen zowel in Nederland 
als in Zuid-Afrika en Malawi niet tijdens grote 
kerkdiensten of conferenties bij elkaar komen. 
We mogen vanwege het coronavirus alleen 
maar met een paar mensen samen het mooie 
Kerstfeest vieren. 

Hoop in bange dagen, Licht in het donker 
Maar in deze nieuwsbrief prachtige 
bemoedigingen:  de droge aarde wordt 
werkelijk vruchtbaar. Letterlijk in ons nieuwe 
landbouwproject. En ook geestelijk bij de 
geplande nieuwbouw van kerken in zowel Zuid-
Afrika als in Malawi. In Jezus' naam mogen we 
licht blijven verspreiden in het donker!

VANUIT HET BESTUUR
Die oeroude veerkracht, de wil om te leven. 
Dit is wat we zien bij de Afrikaan. 

Er zijn veel zorgen vanwege de besmetting 
met het coronavirus in Zuidelijk Afrika. De 
werkloosheid loopt razendsnel op en de 
hongersnood ligt dreigend op de loer. 

Maar ondanks deze nijpende situatie wordt 
keihard gewerkt aan renovatie en nieuwbouw 
van kerken in Zuid-Afrika, Malawi en Botswana. 
Tijdens ons laatste bestuursbezoek in januari 
2020, hebben we diverse projecten bezocht, 
de noden in kaart gebracht en ondersteuning 
gegeven. Van dit geld wordt dankbaar gebruik 
gemaakt. De mensen in Afrika hebben alle hoop 
dat de kerken straks weer in gebruik worden 
genomen en gaan aan de slag met bouwen.

Het bestuur van Stichting Opdracht in Afrika 
houdt nauw  contact met onze mensen in Afrika. 

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

o Annette Hara regelt de zaken met arts 
Gladson Monjeza van het Chingazi ziekenhuis 
in Malawi

o Jos Joosse is contactpersoon van het EBC-
kerkgenootschap in Malawi.

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

HARTELIJK DANK 
We danken onze donateurs! Voor uw gebed, het 
vertrouwen in ons en voor al uw spontane en gulle 
giften van personen en kerkgenootschappen.  
Ook de betrokkenen van Wells of Joy danken we 
voor alle giften. Door uw inzet en steun kan ons 
werk in Zuidelijk Afrika doorgaan.  

LICHT IN HET DONKER

Gezegende Kerstdagen en een 
goed en vooral gezond 2021

Bestuur Opdracht in Afrika

Geseénde Kersfeest! 
(Afrikaans)

uKhisimusi Obusisiwe! 
(Zulu, Zuid-Afrika) 

Osangalala Chrismas! 
(Chichewa, Malawi)


