
o Bevorderen van Home Based Care projecten; een 
thuiszorgplan met goed opgeleide medewerkers die zorg 
bieden aan ernstig zieken in de omgeving van het hospitaal in 
Malawi.

o Stimuleren van werkgelegenheid en voedselproductie, door 
het ondersteunen van een landbouw- en kippenfarmproject in 
Zuid-Afrika.

o Aanbieden van alfabetiseringscursussen in Malawi.

 
 
 

Daarnaast hebben we een noodfonds, waarmee hulp geboden kan 
worden bij acute noodsituaties. Ons noodfonds is bijvoorbeeld 
ingezet voor:

o Het kopen van voedsel en zaad toen oogsten waren mislukt 
na ernstige droogte in Malawi.

o Het slaan van een waterput om een dorpje in Malawi van 
schoon water te voorzien.

o De installatie van een aggregaat bij het hospitaal in Malawi en 
het kindertehuis in Zuid-Afrika.

o Een reparatie aan de auto die wordt gebruikt bij 
tentevangelisatie-campagnes.

o Medicijnen en warme kleding voor de kinderen in het 
kindertehuis in Zuid-Afrika.

Hoe kunt u ons helpen?

Wij willen het levenswerk van evangelist Shadrach Maloka 
voortzetten door aan onze Opdracht in Afrika te blijven voldoen 
en door te gaan met het verkondigen van het evangelie en het 
verbeteren van de levensomstandigheden. 

Als vriend en donateur van de stichting kunt u ons op een aantal 
manier helpen:

o Bid voor ons werk in Zuidelijk Afrika. In onze nieuwsbrieven 
proberen we altijd concrete gebedspunten aan te bieden.

o Lees onze nieuwsbrief en verspreid deze onder vrienden om 
ons werk meer bekendheid te geven.

o Geef financiële steun; structureel of incidenteel.  
Onze stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van het 
belastbaar inkomen.

Helpt u mee?

Stichting Opdracht in Afrika 

Secretariaat: Esther van Tongeren 
Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX Huizen  
Telefoon: 035-8795611  
info@opdrachtinafrika.nl  
www.opdrachtinafrika.nl 
Bank (ING): 37 23 335 

Stichting Opdracht in Afrika ondersteunt 
zendingswerk, een kindertehuis, 
een ziekenhuis en verschillende 
ontwikkelingsprojecten in Zuidelijk Afrika 
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E



Missie  

Stichting Opdracht in Afrika, voorheen Stichting Shadrach 
Maloka, heeft als missie “Van tentevangelisatie-campagne tot 
zelfstandige gemeente”. Deze missie is geïnspireerd door de 
Zuid-Afrikaanse evangelist Shadrach Maloka.

Stichting Opdracht in Afrika ziet hulpverlening als onlosmakelijk 
onderdeel van de verspreiding van het evangelie. Daarom  is de 
missie uitgebreid met het (financieel) ondersteunen van het 
geestelijk en algemeen welzijn van de mensen in Zuidelijk Afrika. 

Visie en aanpak

Wij geloven en vertrouwen dat de Afrikaan het (bijna) zelf 
kan. Alleen zijn er vaak niet voldoende kansen en financiële 
mogelijkheden. Opdracht in Afrika stimuleert de zelfredzaamheid 
van de mensen waarmee we werken door hen te ondersteunen 
bij het opzetten van kleine, zelfstandige projecten. Voorbeelden 
hiervan zijn het bouwen of verbeteren van kerken door 
gemeenteleden zelf, het organiseren van evangelisatie- en 
toerustingsconferenties en het opzetten van projecten rondom 
medische zorg en voedselhulp. 

We proberen onze projecten zo veel mogelijk te laten dragen 
door de lokale bevolking. Veel projecten zijn echter nog pril en 
kwetsbaar en kunnen op dit moment nog niet zonder hulp vanuit 
Nederland. 

Hoe werkt de stichting?

Opdracht in Afrika heeft een bestuur van vrijwilligers die fondsen 
werven, PR-activiteiten verrichten en contacten onderhouden 
met de besturen in Zuid-Afrika en Malawi. Deze besturen zijn 
aangesloten bij de International Evangelical Christian Church 
(IECC) in Zuid-Afrika en bij de Evangelical Brethren Church (EBC) 
in Malawi. Met deze besturen hebben we een overeenkomst 
opgesteld om tot een goede verdeling van de te besteden gelden 
te komen. Af en toe reizen Nederlandse bestuursleden naar de 
projecten en komen er bestuursleden uit Zuid-Afrika en Malawi 
naar Nederland voor promotiedoeleinden en ter bevordering van 
de samenwerking.

In Nederland willen we de betrokkenheid van donateurs bij 
onze verre naasten bevorderen door het organiseren van 
werkvakanties, zodat zij met hun kennis en inzet een steentje bij 
kunnen dragen in de realisatie van lokale projecten.

Onze projecten

Als stichting proberen we steeds samen met de besturen in 
Afrika te kijken naar waar onze hulp op dat moment nodig is. In 
de afgelopen jaren is dit vooral geweest rondom de volgende 
activiteiten:

o Opzetten van tentevangelisatie-campagnes om nog 
onbereikte gebieden met het evangelie te bereiken.

o Stimuleren van kerkbouw, opleiden van predikanten, 
organiseren van conferenties voor ontmoeting en 
toerusting, kinderevangelisatie en verstrekken van een Bijbel 
voor elk gemeentelid.

o Ondersteunen van kindertehuis ‘Rise & Shine’ in Zuid-Afrika. 
Dit huis biedt kinderopvang voor ruim 100 kinderen en draagt 
permanente zorg voor weeskinderen waarvan sommigen 
besmet zijn met HIV/Aids.

o Verbeteren van de medische zorg. We ondersteunen 
het Chirawana-hospitaal in Malawi dat beschikt over een 
kraamkliniek, dienst doet als consultatiebureau en uitgerust 
is met een apotheek en een eenvoudige operatiekamer.

De stichting wil het levenswerk van 
evangelist Shadrach Maloka voortzetten.

Onze Opdracht in Afrika : 
Verspreiden van het evangelie en 
verbeteren van de levensomstandigheden. 

“Van tentevangelisatie-
campagne tot zelfstandige 
gemeente“
Shadrach Maloka (1929-1996)
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Tentevangelisatie

Kerkbouw

Kerkdienst

Ambulance-fiets

Landbouwproject

Ons werkterrein is Zuidelijk Afrika; daaronder vallen ook Swaziland, Botswana 
en Malawi met grensgebieden van Mozambique.


