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IN MEMORIAM: MEINDERT LEERLING
P2 • Op 85-jarige leeftijd overleed op 
zondag 9 mei de grondlegger van onze 
stichting en oud-erevoorzitter Meindert 
Leerling. 

PROJECT  {WATERWERKEN}
P3 • Water is een belangrijk thema in Zuidelijk 
Afrika. Gezond drinkwater en water voor 
irrigatie en hygiëne zijn essentieel voor de lokale 
levensomstandigheden van gemeentes. 

EN VERDER:
P3 • Daycare Wells of Joy
P3 • Financiële verantwoording over 2020
P4 • Overlijdensbericht Petrus Lepota
P4 • Actie: Happen en Trappen op 4 sept.

Voedselhup tijdens corona in Zuid Afrika

www.opdrachtinafrika.nl/doneer

Overleden: Penningmeester Petrus Lepota  
(IECC in Zuid-Afrika) 
Vanuit Zuid-Afrika kregen we het verdrietige 
bericht van ons contactpersoon ter 
plekke, Mozes Chauke, dat Petrus Lepota, 
penningmeester van de IECC op 62 jarige 
leeftijd is overleden aan de gevolgen van 
COVID-19. Petrus deed zeer consciëntieus zijn 
werk voor onze Stichting en de IECC 
en was er altijd om mij (Frida 
Barmentlo) welkom te heten bij 
het kindertehuis Rise & Shine. 
We zullen hem missen. 

Als Stichting willen we graag helpen de 
levensomstandigheden in Malawi te verbeteren. 
Onze droom voor de komende jaren is: water 
voor de kerkelijke gemeenten van de EBC; 
zowel drinkwater als water voor bevloeiing van 
kleinschalige landbouw rondom de kerk.De kerk 
is de meest centrale plaats in een dorp en het 
verstrekken van water wordt zo een diaconaal 
project naar de gehele bevolking. 

Jos Joosse, onze tweede voorzitter en 
landbouwdeskundige, heeft al enkele 
proefprojecten gerealiseerd met heel veel 
enthousiasme van de plaatselijke bewoners. Jos 
was van plan in 2020 nog een aantal projecten te 
organiseren, maar corona verhinderde zijn reis en 
daardoor de voortgang.

Ook in Malawi merkt men de invloeden van de 
klimaatverandering. 

Normaal is het regenseizoen drie maanden 
aaneengesloten en een enkele korte bui in de 
maanden erna. Alleen in deze periode wordt 
efficiënt gezaaid. Nu komen er veel te zware 
regenbuien en langere droogteperioden. Daardoor 
is er vaak overstroming van de aanplant en bij te 
weinig regen is er een tegenvallende oogst met 
als gevolg: honger! Negen maanden per jaar is er 
droogte en is water in de eerste plaats nodig als 
drinkwater. 

STROMEN VAN LEVEND 
WATER ROND DE KERK

Wat dromen we?

o  Opslag van water en stimulering groei van 
gewassen met natuurlijke producten. 

o Regenwater-opvang door het aanbrengen 
van metalen golfplaten op de daken 
waardoor regenwater via goten en tonnen 
wordt verzameld voor drinkwater en 
tuinbevloeiing. 

o  Plastic folie, ingegraven in de grond, kan 
veel water voor de tuin pvangen 

o  Nieuw! Urine opvang van mens en dier om 
de groei van het gewas te versnellen en 
gebruik van de  kostbare kunstmest te 
verminderen.

o  Bouwen van openbare toiletten naast 
de kerk en voorlichting voor het gebruik 
daarvan (onbekend in Malawi).

Wat kost het?  
Geraamde kosten zijn € 300 per kerk

Wat kunt u doen? 
We ontvangen heel graag uw donatie maar 
vragen ook uw gebed voor het slagen van dit 
project.

P R O J E C T  V A N  H E T  K W A R T A A L

Save the date: Happen en Trappen op  
4 september 2021 (Huizen) 
Na twee succesvolle edities en anderhalf 
jaar uitstel door corona hopen we op 4 
september aanstaande dan eindelijk de 3e 
editie van 'Happen en Trappen' te kunnen 
organiseren.  
Happen en Trappen is een zomerse 
fietstocht vol culinaire hoogtepunten 
langs verschillende verrassingslocaties in 
Huizen.  
Info en voor-inschrijven:  
www.opdrachtinafrika.nl/happen

Nu de 20 EBC kerkgebouwen weer voorzichtig 
worden heropend zien we dit project als een 
impuls voor hernieuwde betrokkenheid van 
oude en hopelijk nieuwe gemeenteleden.

      Water is en blijft een belangrijk thema. In het 
verleden deden we al meerdere succesvolle projecten 
en proefprojecten op het gebied van water en irrigatie.

Dit is de titel van een prachtig gospellied van 
Michael W Smith. Deze hulp is echt dringend 
nodig in Zuidelijk Afrika. Zowel materieel als in 
de vorm van gebed. Als stichting Opdracht in 
Afrika willen we onze broeders en zusters in 
Zuidelijk Afrika op uw hart leggen.

Zowel in Zuid-Afrika als in Malawi zijn nog grote 
zorgen betreft de COVID-19 besmettingen.

Zuid-Afrika zit momenteel in een heftige 
derde golf. Er is een strenge lockdown met 
grote gevolgen:  werkloosheid en ernstige 
voedseltekorten. Er zijn veel sterfgevallen en 
de vaccinatiegraad is nog erg laag, gewoon 
omdat er geen vaccins beschikbaar zijn. We 
proberen als stichting te helpen met donaties 
voor voedselhulp, wat erg gewaardeerd wordt. 

Op Malawi mag niet gevlogen worden 
vanwege angst voor besmettingen met 
de Indiase corona variant. In Malawi is het 
vaccinatieprogramma nog maar amper 
opgestart. Nu de westerse wereld voorzichtig 
uit de coronapandemie omhoog krabbelt zien 
we het Afrikaanse continent ernstig gebukt 
gaan onder de ziekte

{WATER
WERKEN}
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PROJECT

DONEREN AAN OPDRACHT IN AFRIKA? 
Stichting Opdracht in Afrika zet zich in voor 
evangelisatie- en ontwikkelingswerk in Zuidelijk 
Afrika. We zien hulpverlening als onlosmakelijk 
onderdeel van de verspreiding van het evangelie.  

Als stichting Opdracht in Afrika zijn we voor 100% 
financieel afhankelijk van onze donateurs.  Wilt u 
Opdracht in Afrika financieel ondersteunen? Dat 
kan uiteraard eenmalig, maar overweeg ook eens 

HELP IS ON 
THE WAY

om periodiek te ondersteunen. Het voordeel 
van periodieke donaties is een meer constante 
cashflow, en daarmee meer zekerheid voor onze 
projecten die niet eenmalige maar periodieke 
ondersteuning vereisen om 'in leven' te blijven.

Denk bijvoorbeeld aan het Home Based Care 
project in Malawi, waarbij elke maand weer 
mensen op pad gaan om de meest kwetsbare 
doelgroepen te bereiken. Of aan ons Daycare 
project voor kinderen in Zuid-Afrika en Malawi.

Daarnaast zijn we dankbaar dat we zo nu en 
dan een legaat ontvangen. Wilt u zelf ook 
na uw overlijden het werk van onze stichting 
ondersteunen, kijk dan ook op onze website.

NL34 INGB 0003 7233 35
t.n.v. Opdracht in Afrika. Huizen
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Stichting Opdracht in Afrika te Huizen

BALANS STAAT VAN BATEN & LASTEN
31-12-2020 31-12-2019 2020 2019

€ € € €
Bezittingen Ontvangsten (baten)
Bank- en kastegoeden 166.088 116.063 Algemeen 80.782        86.293         
Leningen 4.000 13.140 Projecten + noodhulp Malawi 8.833            23.351          
Overig -319 -205 Kindertehuis Rise & Shine 4.628           4.971            

COVID-19 noodhulp 18.778          -                
Totaal 169.769 128.998 Home Based Care Project 2.631             5.678           

Werkgroepen 16.728          8.995           
Wells of Joy 40.238         20.835         

Reserves Project Stroomopwekking -                50                 
Algemene reserve 124.364 89.218 Medische doeleinden -                -                
Bestemmingsreserves 5.000 4.500 TakeCare-4-DayCare 3.870           3.510             

129.364 93.718 Overig 10.942          3.335            
187.430       157.018        

Fondsen Uitgaven (lasten)
Algemeen 35.352         30.282         

Projecten + noodhulp Malawi 792 849 Projecten + noodhulp Malawi 8.890           22.892        
Kindertehuis Rise & Shine 8.156 6.181 Kindertehuis Rise & Shine 2.653           4.745           
COVID-19 noodhulp -                -                COVID-19 noodhulp 18.778          -                
Home Based Care Project -                -                Home Based Care Project 5.000           5.678           
Werkgroepen 11.574 6.966 Werkgroepen 12.120           8.926           
Wells of Joy 6.039 4.001 Wells of Joy 38.200         27.100          
Project Stroomopwekking -                523 Project Stroomopwekking 523               -                
Medische doeleinden 8.600 10.969 Medische doeleinden 2.369           6.083           
TakeCare-4-DayCare 4.428 4.798 TakeCare-4-DayCare 4.240           6.250           
Overig 816 993 Overig 11.119              4.894           

40.405 35.280 139.244       116.850        

Lasten voor werving baten 7.915            5.691            

Totaal 169.769 128.998 Resultaat jaar 40.271         34.477        

IN MEMORIAM

Op 85-jarige leeftijd is, op zondag 9 mei, 
overleden grondlegger van onze stichting en 
oud erevoorzitter  
 
Meindert Leerling (1936-2021) 

Hij getuigde van zijn Heiland onder de bevolking 
van Zuid-Afrika en Malawi en had een grote 
bewogenheid voor de mensen in Zuidelijk Afrika. 

Zijn ontmoeting met de Zuid-Afrikaanse 
evangelist Shadrach Maloka in 1974 leidde in 
1976 tot de oprichting van Stichting 'In Zijn 
opdracht’, nu bekend als 'Opdracht in Afrika'. 
Shadrach en Meindert hebben ruim twintig jaar 
een diepe vriendschap en samenwerking gehad. 
In zijn memoires schrijft Meindert “Hij werd een 
deel van mijn leven en dat van mijn gezin”. 

Shadrach is diverse malen te gast geweest bij 
het gezin Leerling in Huizen. Groot was dan ook 
het verdriet bij Meindert en zijn vrouw Dien toen 
Shadrach in 1996 onverwachts overleed aan de 
complicatie van een hartoperatie. 

Gelukkig was dat niet het einde van de 
samenwerking met Zuid-Afrika. Mike Mabala 
nam het stokje over van Shadrach en later 
werd David Mahlangu de voorzitter van het nu 
nog zittende bestuur van de IECC. 

Meindert is talloze malen in Zuid-Afrika 
geweest. Was het niet voor zijn werk voor de 
EO dan wel voor een bezoekje aan de diverse 
projecten van de Stichting. In 2014 heeft hij 
nog een afscheidsreis gemaakt langs alle 
vrienden in Zuid-Afrika en Malawi.

We herinneren Meindert als een stuwende 
kracht met veel passie voor onze 
Afrikaanse vrienden. Dit heeft onder 
Gods Zegen geleid tot de oprichting en 
verdere verzelfstandiging van diverse 
kerkgenootschappen in Zuidelijk Afrika. 

In dankbaarheid nemen we afscheid van 
Meindert, in volle overtuiging dat hij in 
Christus is ontslapen. Hem zij alle eer!

FINANCIËLE 
VERANTWOORDING OVER 
2020

Ook in 2020 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. 

In het bijzondere jaar 2020 waren we ook zeer 
dankbaar  voor de ontvangen COVID-steun. 
De ontvangen financiële middelen zijn volledig 
aangewend.

Hiernaast staat een verkorte weergave van de 
balans en staat van baten & lasten zoals deze 
is vastgesteld door het bestuur. Het voor onze 
ANBI status benodigde 'Standaardformulier 
publicatieplicht voor Fondswervende 
instellingen' is te downloaden van onze website.

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

WELLS OF JOY - DAYCARES (MALAWI)

Jolanda Bontenbaal schrijft over de daycare 
centers van Wells of Joy in Malawi.

Op onze twee Wells of Joy locaties in Malawi 
hebben we elk een kinderdagverblijf. Elke 
dag komen er 112 kinderen. Zeker de  helft 
van de kinderen is wees of komt uit een 
zeer kwetsbaar gezin en valt onder de 
bescherming van Wells of Joy. Een aantal 
kinderen heeft beide ouders verloren en 
leeft met hun grootmoeder. Er zijn er zelfs 
die zonder ouders leven en waar broers en 
zussen voor elkaar zorgen. Weeskinderen 
mogen op de daycare komen zonder kosten. 

De andere helft komt ook uit dezelfde 
dorpen, maar uit gezinnen die stabieler zijn en 
een maandelijkse bijdrage geven. 

De kinderen krijgen twee maaltijden per dag. 

(1)+(2) Shadrach op bezoek bij 
Meindert in Nederland; (3) David 
Mahlangu (destijds voorzitter 
van de IECC) en Meindert bij de 
plaquette ter ere van de opening 
van een nieuw kerkgebouw in 
Garankuwa (ZA). De officiële 
opeling was door Meindert's 
vrouw Dien; (4) Koken bij 
kindertehuis Rise & Shine in Zuid 
Afrika; (5) Meindert tijdens zijn 
afscheidsreis door Zuid-Afrika 
en Malawi in 2014

1 2

3 4

5

Tijdens de coronatijd zijn de scholen een hele 
tijd gesloten geweest en mocht ook de daycare 
niet open. Wells of Joy heeft er voor gezorgd 
dat de kinderen van de meest kwetsbare 
gezinnen wel elke dag hun ‘likuni phala’ konden 
ophalen. Dat is meel voor het dagelijks bordje 
voedzame pap. 

Een heel bijzondere actie van de kinderen 
vond plaats in de maand juni. De kinderen 
van de daycare  hebben meegedaan met de 
Wereldgebedsdag voor kinderen. Er werd 
gebeden voor landen waar mensen nog nooit 
het evangelie hebben gehoord.

Pap van 'likuni phala'

Daycare (kinderdagopvang)

Wereldgebedsdag voor kinderen
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