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SCHENKEN NA OVERLIJDEN
Het bestuur van Opdracht in Afrika zet zich
in voor onze verre naaste in Zuid-Afrika,
Botswana, Malawi en Eswatini (voorheen
Swaziland). U steunt als donateur door het
lezen van de nieuwsbrief, uw gebed en uw
giften. U kunt ons ook steunen door onze
stichting op te nemen in uw testament.
Wilt u dat onze stichting het mooie werk in
Zuidelijk Afrika kan blijven voortzetten, ook na
uw overlijden? Onze stichting is erkend als ANBI
en is daarmee vrijgesteld van erfbelasting. Dit

betekent dat alle geschonken bedragen – ook
na uw overlijden – volledig ten goede komen aan
ons werk in Zuidelijk Afrika.

2. Enig erfgenaam of mede-erfgenaam
U benoemt één of meerdere erfgenamen voor
uw volledige nalatenschap

Uw wensen laat u vastleggen in een testament
dat u samen met een notaris opstelt. U kunt
stichting Opdracht in Afrika op twee manieren
opnemen in uw testament:

Informatie
Geïnteresseerd? Vraag dan meer informatie
aan via info@opdrachtinafrika.nl. Bellen met
onze penningmeester Gerjos Joosse mag
uiteraard ook (06-13 153 153).

1. Legaat
De eenvoudigste vorm om geld of goederen
na te laten - in uw testament staat dat u een
vast bedrag, bepaalde goederen of een bepaald
percentage aan ons nalaat.

Van harte aanbevolen!

EVENT AGENDA
Om onze projecten te ondersteunen organiseren wij diverse EVENTS! Hierdoor is het mogelijk onze vrienden in Zuidelijk Afrika nog beter te helpen en u
als lezer van deze brief kennis te laten maken met de prachtige cultuur van de Afrikaan. Het komende seizoen organiseren wij

GOEDE DOELEN VERKOOP
7 mei 2022 , 10:00-12:00 uur

Een zomerse fietstocht vol culinaire
hoogtepunten op verschillende
verrassingslocaties in Huizen. Opbrengst
voor een project van Opdracht in Afrika. Eet
en fiets met elkaar als gezin, met een groep
vrienden of vriendinnen, of geef het aan
iemand cadeau!

BOEREN BUITENDAG
Verwacht: 24 september 2022
Een bruisende dag voor jong
en oud op de boerderij. Ontdek
het boerenleven, Oudhollandse
spellen, een autopuzzeltocht,
voetbalcompetitie, speciaal
programma voor de kinderen,
foodtrucks en laat u verder vooral
verrassen. De opbrengst van de dag
is voor één van onze projecten.

Opgeven kan al via info@opdrachtinafrika.
nl. We zijn ook nog op zoek naar (thuis)koks
die de groepjes fietsende gasten willen
ontvangen. Meer info en opgeven kan via
hetzelfde e-mailadres.

ONZE KERNTHEMA'S
EVANGELISATIE & TOERUSTING
KERKBOUW
LANDBOUW & VOEDSELHULP
EDUCATIE & WERKGELEGENHEID
GEZONDHEID & WELZIJN
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per
jaar.
Redactie:
Vormgeving:

Frida Barmentlo
Henk Schaap

HAPPEN EN TRAPPEN
Verwacht: 25 juni 2022

Secretariaat
Esther van Tongeren
Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX HUIZEN
Tel: 035-8795611
info@opdrachtinafrika.nl
www.opdrachtinafrika.nl
NL34 INGB 0003 7233 35

KWARTAALPROJECT: NOODHULP MALAWI
De watersnood in januari en februari 2022 heeft
enorme impact op het leven van de toch al arme
bevolking. Het weinige dat deze mensen hadden is
weg. Waar ze al in armoede leefden en amper rond
konden komen voor basisbehoeften, hebben ze nu
niks meer. Geen geld om eten te kopen, laat staan
om hun huis te restaureren.

DONEER VOOR DE WEDEROPBOUW NA WATERSNOOD
IN ZUIDELIJK MALAWI

KvK inschrijfnummer 41192021

P A S E N

2 0 2 2

NL34 INGB 0003 7233 35
O.V.V. NOODHULP MALAWI

na het ontvangen van deze heftige berichten
een bedrag van €4.000 uit ons noodfonds
ter beschikking gesteld voor de eerste
noodhulp ter plekke. Er is op veel plekken
mais uitgedeeld. Verder zijn er maiszaden
verstrekt, zodat de mensen opnieuw konden
inzaaien om hopelijk na een paar maanden
weer mais te kunnen oogsten.

Andere kerkelijke gemeenten van de EBC
Eerste €4.000 uit noodfond verstrekt
Men is erg afhankelijk van donaties van organisaties hebben ook wat geld ingezameld voor de
zoals Opdracht in Afrika. Onze stichting heeft kort kerkleden in getroffen gebieden.

We hebben in het noodzakelijke kunnen voorzien,
maar er is dringend behoefte aan meer hulp.
Voor families zijn er maiszaden en zoete
aardappelstronken nodig, zodat zij op langere
termijn ook voedselzekerheid hebben.
Oproep: doneer!
Wij vragen uw gift voor de wederopbouw in Malawi.
Uw hulp kan levensreddend zijn! Geef de mensen
in Malawi hun huis en haard terug! De beraming
van de kosten is €8.000. Maar elk bedrag is
welkom!

SITUATIE NA DE WATERSNOOD

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

Financieel steunen?
Bank (ING) 37 23 335 t.n.v. Stichting Opdracht
in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar
van de belasting

•

In Malawi heeft een grote natuurramp
plaatsgevonden in de eerste maanden
van dit jaar. Vanwege enorme regenval
en de orkaan Anna in januari en Gombe
in maart is heel Zuidelijk Malawi, een
gebied bijna zo groot als Nederland,
onderwater geraakt.
Ook was er een enorme storm die een
kerk in Zuid-Afrika in puin heeft gelegd.
Ondanks de enorme impact halen deze
gebeurtenissen het Nederlandse nieuws
niet. Daarom vragen we uw speciale
aandacht hiervoor in deze nieuwsbrief.

Samen met een ander goed doel organiseren wij al
jarenlang maandelijks een Goede Doelen Verkoop
in de Nieuwe Kerk in Huizen. We verkopen onder
andere vis, groenten, kaas, noten, koek, wijn en
cadeauartikelen. Op 7 mei is de laatste editie voor
de zomervakantie.
Vrij toegankelijk voor iedereen!
Hartelijk welkom!

NATUURRAMPEN IN
ZUIDELIJK AFRIKA
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Verwoesting door het water

Noodhulp: voedseluitdeling

o In januari en februari zijn 176 mensen omgekomen.
o Talloze mensen zijn nog steeds vermist. Huis en huisraad,
andere bezittingen waaronder vee zijn weggevaagd door het
water.
o Vruchtbare grond waarin geplant en gezaaid was, is volledig
weggespoeld. Hierdoor zal er ook geen oogst zijn waardoor er
zeker honger op de loer ligt.
o Scholen en wegen zijn verwoest. Er is eigenlijk geen
infrastructuur meer.
o De opvangkampen van de overheid zijn overvol. En in de
kampen is helaas cholera uitgebroken. Degenen die niet in
kampen zitten, hebben met plastic zakken hun huizen weer wat
bewoonbaar gemaakt.
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DAYCARES WELLS OF JOY
Wells of Joy is een zorgorganisatie in Malawi
die sinds enkele jaren opgenomen is in de
Opdracht in Afrika familie. Dhr. Mackinly is
manager bij deze organisatie en vertelt over
het werk van de twee daycares.

Op onze twee Wells of Joy daycare centra
komen dagelijks van maandag tot vrijdag
112 weeskinderen van verschillende
achtergronden.
Sommige kinderen hebben nog één ouder, ook
zijn er kinderen die geen ouders meer hebben
en bij hun oma wonen. Maar er zijn zelfs een
paar gezinnen zonder volwassenen. Dat is niet
uniek, maar gebeurt veelvuldig. Dan zorgen de
tieners voor hun kleinere broers en zusjes.
Nieuwe lokalen
Deze gezinnen krijgen wekelijks geld om van
te leven en ook wat extra aandacht van de
vrijwilligers. Gelukkig zijn er ook kinderen die
wel ouders hebben en schoolgeld betalen. De
afgelopen maanden hebben we twee kleine
klaslokaaltjes bij kunnen bouwen van het
schoolgeld van juist deze kinderen en ouders.
De lokaaltjes zijn nog in aanbouw maar worden
al wel gebruikt voor groep 3 en 4. Dat is echt
fantastisch, want nu kunnen er meer kinderen
dichterbij naar school en hoeven ze niet een
gevaarlijke weg over te steken, waar altijd veel
ongelukken gebeuren.
Om ondervoeding tegen te gaan krijgen ze elke
dag een voedzame maaltijd en is er is gelukkig
ruimte voor een stukje christelijk onderwijs als
het vertellen van Bijbelverhalen. Door uw steun
voor Wells of Joy is dit allemaal mogelijk. Uw
grote of kleine bijdrage maakt verschil, heel erg
bedankt voor uw gebed, medeleven en steun!
- Mackinly, manager Wells of Joy (Malawi)

Feestelijke opening van de nieuwe kerk in het Mulanje-gebergte, nabij Mozambique§

Opening van de kerk in Mphinda

MALAWI Vrijdag, wat vermoeid van de reis, worden we hartelijk ontvangen met gezang en dans door
de bewoners van de compound in Thyolo. Daarbij is ook de familie Monjeza, grondleggers van de EBC
kerk, met wie wij als stichting al jarenlange banden onderhouden.

Nadat de gemeente zingend rond de kerk is gelopen vindt de officiele opening plaats

ZUID AFRIKA Dinsdag landen we op het vliegveld in Johannesburg en gaan langs in Witbank bij
pastor Richard voor een bezoek aan zijn gehuurde kerk. Er is een stuk grond waar hij graag een
eigen kerk wil bouwen maar de middelen ontbreken hier nog voor. Er staat nu alleen nog maar
een omheining rond het terrein.

De volgende dag gaan we op weg naar de grens bij Mozambique bij het prachtige Mulanje-gebergte,
waar Jos een kerkje mag openen. Zondag, de dag erna, rijden we naar de theevelden in Mphinda waar
In de dagen erna bezoeken we Ga-Rankuwa, de oudste en eerst gebouwde kerk met
Gerjos nog een prachtig ander nieuw gebouwd kerkje officieel opent. Het openen van een kerk is
ondersteuning van Opdracht in Afrika (destijds mede gefinancierd door een gift van de
een hele ceremonie. De hele gemeente loopt eerst zingend rond de
Evangelische Omroep). Ook bezoeken we een zustergemeente van
kerk waarna onder luid gejuich het lint voor de deur wordt doorgeknipt.
deze kerk, Ga-Rankuwa View, die nog in aanbouw is. Hier worden nu
De gemeenteleden hebben met ondersteuning van Opdracht in Afrika
nog diensten gehouden in een noodgebouw.
eigenhandig de kerk gebouwd en zijn er erg trots op. Er wordt veel en
uitbundig gezongen, gedanst en gegeten. Jos en Gerjos krijgen van de
We gaan kijken bij Jericho, een bloeiende gemeente met een mooi
gemeenteleden kippen en zoete aardappels als cadeau voor de opening.
kerkgebouw waar plannen worden gemaakt voor een Daycare die
wij als Opdracht in Afrika willen gaan ondersteunen. Er is een grote
Van 29 oktober tot 4 november 2021
Terug op de compound is het tijd voor het geven van een prachtig
nood bij wees- en zwerfkinderen in Zuid-Afrika. Zo’n daycare biedt
bezochten onze bestuursleden Jos
cadeau. Een bedrijf uit Nederland heeft twee laptops geschonken aan
veiligheid, voeding en mogelijkheid tot ondersteuning bij opvoeding.
Joosse (vice-voorzitter) en Gerjos Joosse
het ziekenhuis en de EBC. Voor ons als stichting met het bestuur op
(penningmeester) verschillende projecten in
afstand is verslaglegging en administratie belangrijk om geinformeerd
De laatste dag, op weg naar het vliegveld, bezoeken we ons
Malawi en Zuid-Afrika
te worden. Deze laptops zullen daar een bijdrage aan leveren. Dus
kinderhuis Rise & Shine. Mama Lucya geeft ons een rondleiding.
niet alleen de ontvangers, maar ook wij als stichting zijn hiervoor erg
Bestuurslid van de IECC, Justice, verantwoordelijke voor het huis,
dankbaar!
laat ons de nieuwe watervoorziening zien die geschonken is door
onze Rise & Shine donateurs. Water is een groot probleem in Khutsong/Carletonville waar het
Maandag, onze laatste dag, nemen we afscheid van de familie Monjeza. Maar voordat we naar Zuidkinderhuis staat. Er is het grootste deel van het jaar een tekort aan water of helemaal geen
Afrika vertrekken, brengen we een bezoek aan het landbouwproject CaHoMa. Vooral Jos Joosse, de
water. Door de nieuwe voorziening is het huis zeker van (warm) water. De kinderen van Rise &
initiatiefnemer van dit project, is enorm verrast door hoe de gewassen erbij staan. Het project heeft
Shine zijn dolgelukkig.
goede vruchtbare grond, geeft veel en goede oogst én biedt ruime werkgelegenheid. Zowel de EBC
als Opdracht in Afrika zijn zo blij dat we dit project geïnitieerd hebben.
PS: Slechts twee weken later krijgen we het bericht dat de gehuurde kerk van Pastor Richard
in Witbank volledig verwoest is door een windhoos. Hij moet nu zijn diensten houden in een
PS: Op het moment van bezoek konden we niet voorzien dat twee maanden later Malawi zo
gehuurde tent (zie foto's rechts).
getroffen zou worden door orkanen en overstromingen (zie voorzijde)…

PAASCONFERENTIE
Van 15 tot en met 17 april wordt in de kerk van
David Mahlangu in Dennilton, Zuid-Afrika, een
paasconferentie gehouden met het thema: We
halen iedere barrière tussen God en de mensen
omver door de Kracht van het Kruis (2 Kor 10:5).

BESTUURSREIS

Drie dagen lang worden Goede Vrijdag en de
Opstanding gevierd met preken, zingen en
samenzijn. Gelukkig zijn de corona regels ook in
Zuid-Afrika versoepeld.
Er worden rond de 800 deelnemers verwacht uit
alle gemeenten van de IECC. De gemeenteleden
zijn vaak gekleed in schitterende traditionele
kostuums wat het feest tot een mooi kleurrijk
geheel maakt.

Twee weken na ons
bezoek werd de kerk van
pastor Richard verwoest
door een storm. De
verslagenheid is groot.
De gemeente kerkt nu in
een gehuuurde tent.

Op onze bestuursreis in Malawi en Zuid-Afrika
bezochten we ook dhr. Mackinly van Wells of Joy. We
mochten hem blij maken met een gloednieuwe laptop,
gedoneerd door een ICT-bedrijf uit Nederland.

CaHoMa landbouwproject in Malawi
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Deze foto's zijn van voor de watersnood begin dit jaar

Op werkbezoek bij het Rise & Shine kinderhuis in Carletonville (ZA)

Kerk in Witbank (ZA) tijdens ons bezoek

Stichting Opdracht in Afrika • NL34 INGB 0003 7233 35 • info@opdrachtinafrika.nl • www.opdracht in afrika.nl | PAGINA 3

#185
N I E U W S B R I E F

SCHENKEN NA OVERLIJDEN
Het bestuur van Opdracht in Afrika zet zich
in voor onze verre naaste in Zuid-Afrika,
Botswana, Malawi en Eswatini (voorheen
Swaziland). U steunt als donateur door het
lezen van de nieuwsbrief, uw gebed en uw
giften. U kunt ons ook steunen door onze
stichting op te nemen in uw testament.
Wilt u dat onze stichting het mooie werk in
Zuidelijk Afrika kan blijven voortzetten, ook na
uw overlijden? Onze stichting is erkend als ANBI
en is daarmee vrijgesteld van erfbelasting. Dit

betekent dat alle geschonken bedragen – ook
na uw overlijden – volledig ten goede komen aan
ons werk in Zuidelijk Afrika.

2. Enig erfgenaam of mede-erfgenaam
U benoemt één of meerdere erfgenamen voor
uw volledige nalatenschap

Uw wensen laat u vastleggen in een testament
dat u samen met een notaris opstelt. U kunt
stichting Opdracht in Afrika op twee manieren
opnemen in uw testament:

Informatie
Geïnteresseerd? Vraag dan meer informatie
aan via info@opdrachtinafrika.nl. Bellen met
onze penningmeester Gerjos Joosse mag
uiteraard ook (06-13 153 153).

1. Legaat
De eenvoudigste vorm om geld of goederen
na te laten - in uw testament staat dat u een
vast bedrag, bepaalde goederen of een bepaald
percentage aan ons nalaat.

Van harte aanbevolen!

EVENT AGENDA
Om onze projecten te ondersteunen organiseren wij diverse EVENTS! Hierdoor is het mogelijk onze vrienden in Zuidelijk Afrika nog beter te helpen en u
als lezer van deze brief kennis te laten maken met de prachtige cultuur van de Afrikaan. Het komende seizoen organiseren wij

GOEDE DOELEN VERKOOP
7 mei 2022 , 10:00-12:00 uur

Een zomerse fietstocht vol culinaire
hoogtepunten op verschillende
verrassingslocaties in Huizen. Opbrengst
voor een project van Opdracht in Afrika. Eet
en fiets met elkaar als gezin, met een groep
vrienden of vriendinnen, of geef het aan
iemand cadeau!

BOEREN BUITENDAG
Verwacht: 24 september 2022
Een bruisende dag voor jong
en oud op de boerderij. Ontdek
het boerenleven, Oudhollandse
spellen, een autopuzzeltocht,
voetbalcompetitie, speciaal
programma voor de kinderen,
foodtrucks en laat u verder vooral
verrassen. De opbrengst van de dag
is voor één van onze projecten.

Opgeven kan al via info@opdrachtinafrika.
nl. We zijn ook nog op zoek naar (thuis)koks
die de groepjes fietsende gasten willen
ontvangen. Meer info en opgeven kan via
hetzelfde e-mailadres.

ONZE KERNTHEMA'S
EVANGELISATIE & TOERUSTING
KERKBOUW
LANDBOUW & VOEDSELHULP
EDUCATIE & WERKGELEGENHEID
GEZONDHEID & WELZIJN
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per
jaar.
Redactie:
Vormgeving:

Frida Barmentlo
Henk Schaap

HAPPEN EN TRAPPEN
Verwacht: 25 juni 2022

Secretariaat
Esther van Tongeren
Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX HUIZEN
Tel: 035-8795611
info@opdrachtinafrika.nl
www.opdrachtinafrika.nl
NL34 INGB 0003 7233 35

KWARTAALPROJECT: NOODHULP MALAWI
De watersnood in januari en februari 2022 heeft
enorme impact op het leven van de toch al arme
bevolking. Het weinige dat deze mensen hadden is
weg. Waar ze al in armoede leefden en amper rond
konden komen voor basisbehoeften, hebben ze nu
niks meer. Geen geld om eten te kopen, laat staan
om hun huis te restaureren.

DONEER VOOR DE WEDEROPBOUW NA WATERSNOOD
IN ZUIDELIJK MALAWI

KvK inschrijfnummer 41192021

P A S E N

2 0 2 2

NL34 INGB 0003 7233 35
O.V.V. NOODHULP MALAWI

na het ontvangen van deze heftige berichten
een bedrag van €4.000 uit ons noodfonds
ter beschikking gesteld voor de eerste
noodhulp ter plekke. Er is op veel plekken
mais uitgedeeld. Verder zijn er maiszaden
verstrekt, zodat de mensen opnieuw konden
inzaaien om hopelijk na een paar maanden
weer mais te kunnen oogsten.

Andere kerkelijke gemeenten van de EBC
Eerste €4.000 uit noodfond verstrekt
Men is erg afhankelijk van donaties van organisaties hebben ook wat geld ingezameld voor de
zoals Opdracht in Afrika. Onze stichting heeft kort kerkleden in getroffen gebieden.

We hebben in het noodzakelijke kunnen voorzien,
maar er is dringend behoefte aan meer hulp.
Voor families zijn er maiszaden en zoete
aardappelstronken nodig, zodat zij op langere
termijn ook voedselzekerheid hebben.
Oproep: doneer!
Wij vragen uw gift voor de wederopbouw in Malawi.
Uw hulp kan levensreddend zijn! Geef de mensen
in Malawi hun huis en haard terug! De beraming
van de kosten is €8.000. Maar elk bedrag is
welkom!

SITUATIE NA DE WATERSNOOD

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

Financieel steunen?
Bank (ING) 37 23 335 t.n.v. Stichting Opdracht
in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar
van de belasting

•

In Malawi heeft een grote natuurramp
plaatsgevonden in de eerste maanden
van dit jaar. Vanwege enorme regenval
en de orkaan Anna in januari en Gombe
in maart is heel Zuidelijk Malawi, een
gebied bijna zo groot als Nederland,
onderwater geraakt.
Ook was er een enorme storm die een
kerk in Zuid-Afrika in puin heeft gelegd.
Ondanks de enorme impact halen deze
gebeurtenissen het Nederlandse nieuws
niet. Daarom vragen we uw speciale
aandacht hiervoor in deze nieuwsbrief.

Samen met een ander goed doel organiseren wij al
jarenlang maandelijks een Goede Doelen Verkoop
in de Nieuwe Kerk in Huizen. We verkopen onder
andere vis, groenten, kaas, noten, koek, wijn en
cadeauartikelen. Op 7 mei is de laatste editie voor
de zomervakantie.
Vrij toegankelijk voor iedereen!
Hartelijk welkom!

NATUURRAMPEN IN
ZUIDELIJK AFRIKA

# 1 8 5

Verwoesting door het water

Noodhulp: voedseluitdeling

o In januari en februari zijn 176 mensen omgekomen.
o Talloze mensen zijn nog steeds vermist. Huis en huisraad,
andere bezittingen waaronder vee zijn weggevaagd door het
water.
o Vruchtbare grond waarin geplant en gezaaid was, is volledig
weggespoeld. Hierdoor zal er ook geen oogst zijn waardoor er
zeker honger op de loer ligt.
o Scholen en wegen zijn verwoest. Er is eigenlijk geen
infrastructuur meer.
o De opvangkampen van de overheid zijn overvol. En in de
kampen is helaas cholera uitgebroken. Degenen die niet in
kampen zitten, hebben met plastic zakken hun huizen weer wat
bewoonbaar gemaakt.

Stichting Opdracht in Afrika • NL34 INGB 0003 7233 35 • info@opdrachtinafrika.nl • www.opdracht in afrika.nl

PAGINA 1

