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Het raakt mij altijd, die tekst in de Bijbel uit 
Mattheus 4: 24 (en nog vele vergelijkbare 
teksten in het Nieuwe Testament): Het nieuws 
over Zijn daden ging door het hele land. Van alle 
kanten werden ernstig zieke mensen bij Hem 
gebracht. Maar wat zij ook hadden, Hij genas 
hen allemaal! 

In grote verwondering ben ik dankbaar dat 
onze Here Jezus zijn macht gebruikt om ons te 
genezen, toen en nu. 

Dan zie ik onze gebrekkige pogingen, maar wel 
grote wens, om de gezondheidszorg in Malawi 
te verbeteren. Toch durven we als Opdracht in 
Afrika in het licht van de genezingskracht van 
de Here Jezus, het Home Based Care project 
opnieuw onder uw aandacht te brengen.  
 
Diverse keren ben ik zelf mee op huisbezoek 
geweest met de artsen in Malawi en heb de 
grote nood gezien en de beperkte middelen die 
er zijn om mensen te helpen. 

Als stichting Opdracht in Afrika hopen we dat u 
dit project in uw hart wilt sluiten en uw donatie 
wilt geven. De mensen in Malawi zullen u erg 
dankbaar zijn. 

                Frida Barmentlo 
                Voorzitter Opdracht in Afrika

HOME BASED CARE
Sponsor een HBC gezin met uw eigen gezin 
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 is gestart 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 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.

P R O J E C T  V A N  H E T  K W A R T A A L
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 persoonlijke 
update over dit project. 

U kunt een Home Based Care gezin sponsoren voor een vast bedrag van €10, € 20 of € 30 
per maand. Uw hulp en gebed voor de voortgang van dit project is dringend nodig en uw gift 
wordt erg gewaardeerd! 

Help ons! Dat lijkt dit kindje uit het kindertehuis 
Rise & Shine in Zuid-Afrika te vragen. Vanwege 
de covid-19 pandemie is nog altijd extra hulp en 
ondersteuning nodig voor zuidelijk Afrika. Dit is 
hoe we als stichting ons steentje bijdragen:

In Zuid-Afrika en Botswana helpen we vooral 
door het kopen en uitdelen van voedsel. Door 
de langdurige strenge lockdown en weinig 
ondersteuning vanuit de overheid is er onder 
de arme bevolking een forse voedselschaarste 
met daarbij honger ontstaan. Gelukkig hebben 
veel donateurs geholpen om voedselhulp te 
kunnen verwezenlijken. 

In Malawi helpen we vooral met de aanschaf van 
hygiëne-materialen ter preventie van covid-19. 
We stimuleren voorlichtingsprogramma’s om 
de verspreiding van het virus zoveel mogelijk 
in te perken. Malawi heeft helaas nog niet de 
beschikking over veel vaccins. Het inkopen en 
verspreiden van vaccins is ook logistiek lastig, 
omdat op veel locaties – zeker in afgelegen 
gebieden – vrijwel geen mogelijkheden zijn om 
de vaccins op lage temperatuur bewaren.

NL34 INGB 0003 7233 35
O.V.V. HOME BASED CARE MALAWI

STEL EEN PERIODIEKE  
BETAALOPDRACHT IN BIJ 
INTERNETBANKIEREN 

 Huisbezoek   Ziekenhuisbed in Malawi

GROEPSLENING 
VIA WELLS OF JOY

Een belangrijk programma van 
zorgorganisatie Wells of Joy om de 
levensomstandigheden in Malawi te 
verbeteren is het groepsleningenprogramma. 
Op dit moment draait het op volle toeren.

Het maakt voor zoveel mensen hét verschil van 
leven in pure armoede of leven met hoop en 
uitzicht op de toekomst. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de groep Umodzi (Eenheid).

Chrissy Phiri maakt deel uit van deze groep 
en leefde vroeger in grote armoede nadat 

haar beide ouders overleden en zij met haar twee 
broertjes probeerde te overleven. Op 15-jarige 
leeftijd trouwde ze, maar na een jaar werd ze 
achtergelaten met een baby en besmet met het 
hiv-virus. 

Ze dankt God dat ze in aanraking is gekomen 
met  Wells of Joy, die als een vader voor haar is 
geweest, zoals ze zelf zegt. Ze heeft haar droom 
waargemaakt toen ze mee ging doen met het 
groepsleningenprogramma. 

Ze heeft nu de mogelijkheid om kippen en geiten te 
houden. Inmiddels heeft ze ook een varken en wie 
weet in de toekomst een koe. Ze heeft een goed 
huis met een dak van golfplaten. Ze is nu getrouwd 

HELPT U ONS?

met een andere man, die haar steunt in haar 
business. Inmiddels is ze vrijwilliger voor Wells 
of Joy in het dorp Namaru en bezoekt ze daar 
patiënten.
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VANUIT HET BESTUUR

Bestuursbezoek Malawi & Zuid-Afrika 
Onze tweede voorzitter Jos Joosse en 
penningmeester Gerjos Joosse zijn op het 
moment dat u deze nieuwsbrief leest op 
bestuursbezoek in Malawi en Zuid-Afrika. Het 
doel van het bezoek is onze Afrikaanse broeders 
en zuster te bemoedigen en te ondersteunen.

Speerpunten van het bezoek aan Malawi zijn: 
de voortgang van het kerkelijk leven, adviezen 
geven bij de landbouwprojecten en kennis 
nemen van de gezondheidszorg-projecten. In 
Zuid-Afrika zullen Jos en Gerjos het dan nieuw 
gekozen IECC-bestuur begroeten, de voortgang 
van de kerkbouw bekijken en een start maken 
met nieuwe ontwikkelingen als Daycare en 
landbouwprojecten. 

Wijnverkoop  
Als het transport uit Zuid-Afrika mee zit, kunt u 
vanaf 18 december bij de Nieuwe Kerk verkoop 
in Huizen weer wijn bij ons kopen. Wij mogen de 
wijn inkopen via de Anura Fanclub. De wijn komt 
van Anura Vineyards vlak bij Stellenbosch. Anura 
Fanclub ondersteunt zelf goede doelen in Zuid-
Afrika en wil daarom ook onze stichting helpen 
de wijnen voor een goede prijs in te kopen.

Het drukbezochte Chingazi Rural Hospital 
heeft een nijpend personeelstekort en er is een 
grote behoefte aan uitbreiding met o.a. een 
operatiekamer om de mensen in de omgeving 
de hulp te bieden die nodig is. 

Verburg Charity Foundation (VCF) financiert 
huisvesting voor zorgpersoneel. Het doel van 
VCF is lokale organisaties steunen middels 
bouwprojecten. Een afgevaardigde van deze 
stichting bezoekt de EBC met regelmaat om 
het bouwproces te begeleiden en ook vanuit 
Nederland wordt deze begeleiding voortgezet.

Duurzaam bouwen 
Op 1 oktober is van start gegaan 
met de realisatie van drie huizen 
voor ziekenhuispersoneel. Hierbij zijn 

MALAWI: REALISATIE VAN WONINGEN VOOR ZORGPERSONEEL

ZUID-AFRIKA 

 Bestuursverkiezingen IECC 
Mozes Chauke, ons contactpersoon 
van het IECC-kerkgenootschap 
in Zuid-Afrika schrijft ons over de 
aanstaande bestuursverkiezingen. 
Deze vinden plaats op 30 oktober 
dit jaar, omstreeks het uitkomen 
van deze nieuwsbrief. De voorzitter 
van het IECC-bestuur treedt af en 
er moet een nieuwe penningmeester gekozen worden. De uitkomst is belangrijk voor onze goede 
samenwerking met de IECC.  

Kerkbouw 
Op dit moment geven we als Opdracht in Afrika twee kerken extra ondersteuning.

 Witbank 
De omheining van de kerk in Witbank van pastor Richard is bijna 
klaar. Het grondstuk waar de kerk op komt is vrij groot. Een 
omheining is in Zuid-Afrika een noodzaak voor de veiligheid. De 
gemeente is heel actief met fondswerving en stukje bij beetje 
vordert het project. 

 Ga-Rankuwa  
Pastor Xulu en 

zijn vrouw zijn beide 
pastors van de kerk in Ga-Rankuwa en Ga-Rankuwa 

View. De laatste is een groeiende kerk op een berg met 
een prachtig uitzicht. Vandaar de naam. De kerk wordt 
om het tochtige noodgebouwtje, wat nu nog dienst 
doet, heen gebouwd. Al het bouwwerk wordt gedaan 
door de gemeenteleden zelf. 
 

BOTSWANA

 UItbreiding van gemeenten 
Aan Botswana heb ik (Frida Barmentlo) prachtige herinneringen aan het openen van een 
kerkje en van lieve enthousiaste gastvrije mensen. De kerken in Botswana opereren in een 
samenwerkingsverband met de IECC in Zuid-Afrika. Een verheugend bericht is dat het aantal 
gemeenten is uitgebreid en dat er vijf voorgangers met elk 50 gemeenteleden zijn toegetreden. De 
IECC in Zuid-Afrika is erg verheugd en geeft ze een warm welkom!

We kregen een bijzonder blij bericht dat, 
na bemiddeling door Opdracht in Afrika, de 
Nederlandse organisatie Verburg Charity 
Foundation een samenwerking is aangegaan 
met het Chingazi Rural Hospital van de EBC. 

Veel jonge mensen trekken naar de grote 
steden, maar het is erg belangrijk dat de 
onmisbare dokters en verpleegkundigen het 
aantrekkelijk vinden om in een ziekenhuis 
te werken op het platteland, waar de nood 
het hoogst is. Het aanbieden van een huis is 
een belangrijk onderdeel van de secondaire 
arbeidsvoorwaarden. Essentieel zijn goede 
leefomstandigheden voor ziekenhuispersoneel 
en hun gezinnen. 

HAPPEN & TRAPPEN 2021

Op zaterdag 4 september heeft Opdracht in Afrika opnieuw een 
succesvolle culinaire fietstocht ‘Happen en Trappen’ georganiseerd. 
36 deelnemers stapten in kleine groepjes op de fiets naar verschillende 
gangen op diverse locaties. Op elke eetlocatie kwam men weer een 
ander groepje tegen. De gezamenlijke start op de Woensberg stond al 
in het zonnetje en het weer bleef de hele avond prachtig tot en met de 
gezamenlijke afsluiting bij de eindlocatie in het oude dorp van Huizen. Op 
elke locatie kon daardoor buiten in de tuin gegeten worden.

De actie heeft € 1.500 opgehaald voor het Rural Livelihood 
landbouwproject in Malawi. Hartelijk dank aan de deelnemers, koks en 
sponsoren van deze avond!  En zeker tot volgend jaar!

duurzaamheids-aspecten heel belangrijk. 
Grondstoffen worden lokaal geproduceerd 
en de duurzame stenen (soil stabilized 
bricks) verminderen de CO2-uitstoot. De 
woningen worden voorzien van Solar Geysers 
en met mogelijkheden om regenwater op 
te vangen voor drogere periodes. Ook plant 
Verburg Charity Foundation 1.000 bomen ter 
compensatie van de verwachte CO2 uitstoot.  

Wij hopen op een heel goede en positieve 
samenwerking, zodat in de toekomst mogelijk 
nog meer bouwprojecten voor de EBC door VCF 
gerealiseerd kunnen worden.

 De drie woningen bieden vanaf maart 2022 
plaats voor twee extra verpleegkundigen en 
een klinisch medewerker

Chingazi Rural Hospital in Malawi

Archiefbeeld vergadering met het IECC bestuur in Zuid-Afrika

Foto's uit Botswana vanuit een 
eerder bestuursbezoek

Bouwtekeningen © Verburg Charity Foundation
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Het raakt mij altijd, die tekst in de Bijbel uit 
Mattheus 4: 24 (en nog vele vergelijkbare 
teksten in het Nieuwe Testament): Het nieuws 
over Zijn daden ging door het hele land. Van alle 
kanten werden ernstig zieke mensen bij Hem 
gebracht. Maar wat zij ook hadden, Hij genas 
hen allemaal! 

In grote verwondering ben ik dankbaar dat 
onze Here Jezus zijn macht gebruikt om ons te 
genezen, toen en nu. 

Dan zie ik onze gebrekkige pogingen, maar wel 
grote wens, om de gezondheidszorg in Malawi 
te verbeteren. Toch durven we als Opdracht in 
Afrika in het licht van de genezingskracht van 
de Here Jezus, het Home Based Care project 
opnieuw onder uw aandacht te brengen.  
 
Diverse keren ben ik zelf mee op huisbezoek 
geweest met de artsen in Malawi en heb de 
grote nood gezien en de beperkte middelen die 
er zijn om mensen te helpen. 

Als stichting Opdracht in Afrika hopen we dat u 
dit project in uw hart wilt sluiten en uw donatie 
wilt geven. De mensen in Malawi zullen u erg 
dankbaar zijn. 

                Frida Barmentlo 
                Voorzitter Opdracht in Afrika

HOME BASED CARE
Sponsor een HBC gezin met uw eigen gezin 
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 is gestart 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 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.

P R O J E C T  V A N  H E T  K W A R T A A L
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 persoonlijke 
update over dit project. 

U kunt een Home Based Care gezin sponsoren voor een vast bedrag van €10, € 20 of € 30 
per maand. Uw hulp en gebed voor de voortgang van dit project is dringend nodig en uw gift 
wordt erg gewaardeerd! 

Help ons! Dat lijkt dit kindje uit het kindertehuis 
Rise & Shine in Zuid-Afrika te vragen. Vanwege 
de covid-19 pandemie is nog altijd extra hulp en 
ondersteuning nodig voor zuidelijk Afrika. Dit is 
hoe we als stichting ons steentje bijdragen:

In Zuid-Afrika en Botswana helpen we vooral 
door het kopen en uitdelen van voedsel. Door 
de langdurige strenge lockdown en weinig 
ondersteuning vanuit de overheid is er onder 
de arme bevolking een forse voedselschaarste 
met daarbij honger ontstaan. Gelukkig hebben 
veel donateurs geholpen om voedselhulp te 
kunnen verwezenlijken. 

In Malawi helpen we vooral met de aanschaf van 
hygiëne-materialen ter preventie van covid-19. 
We stimuleren voorlichtingsprogramma’s om 
de verspreiding van het virus zoveel mogelijk 
in te perken. Malawi heeft helaas nog niet de 
beschikking over veel vaccins. Het inkopen en 
verspreiden van vaccins is ook logistiek lastig, 
omdat op veel locaties – zeker in afgelegen 
gebieden – vrijwel geen mogelijkheden zijn om 
de vaccins op lage temperatuur bewaren.
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 Huisbezoek   Ziekenhuisbed in Malawi

GROEPSLENING 
VIA WELLS OF JOY

Een belangrijk programma van 
zorgorganisatie Wells of Joy om de 
levensomstandigheden in Malawi te 
verbeteren is het groepsleningenprogramma. 
Op dit moment draait het op volle toeren.

Het maakt voor zoveel mensen hét verschil van 
leven in pure armoede of leven met hoop en 
uitzicht op de toekomst. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de groep Umodzi (Eenheid).

Chrissy Phiri maakt deel uit van deze groep 
en leefde vroeger in grote armoede nadat 

haar beide ouders overleden en zij met haar twee 
broertjes probeerde te overleven. Op 15-jarige 
leeftijd trouwde ze, maar na een jaar werd ze 
achtergelaten met een baby en besmet met het 
hiv-virus. 

Ze dankt God dat ze in aanraking is gekomen 
met  Wells of Joy, die als een vader voor haar is 
geweest, zoals ze zelf zegt. Ze heeft haar droom 
waargemaakt toen ze mee ging doen met het 
groepsleningenprogramma. 

Ze heeft nu de mogelijkheid om kippen en geiten te 
houden. Inmiddels heeft ze ook een varken en wie 
weet in de toekomst een koe. Ze heeft een goed 
huis met een dak van golfplaten. Ze is nu getrouwd 

HELPT U ONS?

met een andere man, die haar steunt in haar 
business. Inmiddels is ze vrijwilliger voor Wells 
of Joy in het dorp Namaru en bezoekt ze daar 
patiënten.


