
Het was een geweldige ervaring om weer 
terug te zijn in Malawi op de compound 
in Thyolo. Het blijft indrukwekkend om, 
ondanks de armoede, toch erg hartelijk 
te worden ontvangen en volop te worden 
voorzien van eten en drinken. Er werd 
zelfs een een cadeau aangeboden: twee 
(levende!)kippen. Een mooi leermoment 
voor ons westerlingen. Begroeten wij 
vreemdelingen ook zo? 

Bij aankomst merkten we veel stress bij de 
Malawianen. Twee dagen voor de opening 
moest er nog erg veel gedaan worden. We 
staken daarom de handen uit de mouwen 
en gingen keihard aan het werk: het 
laatste schilderwerk, het in elkaar zetten 
van de houten couveuse, ramen lappen en 
opruimen van puin en stenen. 

Tijdens het inrichten bleken de oude, 
roestige bedden en meubeltjes erg af te 
steken bij al het nieuwe. Toch maar even 
voorzien van een nieuwe verflaag.  

"Onze visie is dat we niet alleen op deze wereld zijn voor ons zelf, maar dat we ook een 
opdracht hebben wat betreft het rentmeesterschap wat God ons gegeven heeft over 
deze wereld. We willen ons daarom nuttig maken in Malawi. Daar zullen wij onder andere 
gaan helpen bij het opknappen van de kerk en het plaatselijke ziekenhuis. Verder zullen 
wij veel kinderactiviteiten en nieuwe dingen organiseren bij de EBC zondagsschool. Enkele 
van ons zijn studenten geneeskunde. Het Home Based Care project heeft daarom onze 
belangstelling. Wij willen hierbij gaan helpen en ondersteunen. Wilt u ons steunen in 
gebed?"

Het was best spannend of alles op tijd af 
zou zijn, maar met man en macht is tot 
laat de avond van tevoren gewerkt om 
de puntjes op de i te zetten. Niet alleen 
de kliniek zelf, maar ook de omgeving 
hiervan is grondig aangepakt, inclusief vier 
personeelswoningen aan de buitenzijde. 
Het is prachtig geworden!

De Moeder en Kindkliniek biedt met 
diverse ruimtes zorg rond moeder 
en kind: een verloskamer met twee 
afgescheiden ruimtes, een kraamafdeling, 
een babykamer, een badkamer en toilet. 
Daarnaast is er een kamer die gebruikt zal 
worden voor verschillende programma’s. 
Een Under-five-programma voor kinderen 
tot 5 jaar; een poli voor zwangere vrouwen; 
gezondheidsvoorlichting voor gezinnen 
en een "Prevention of mother to child 

transmission" programma (PMTCT) 
waarbij zwangere vrouwen en moeders die 
HIV-positief zijn of Aids hebben worden 
begeleid.

De Moeder en Kindkliniek stimuleert 
ziekenhuisbevallingen. Hierdoor vinden 
minder bevallingen door onbekwame 
hulpen en in onsteriele thuissituaties 
plaats, met alle complicaties van dien. 

Op de dag van de opening is de kliniek 
direct in gebruik genomen: er kwam 
meteen een gezonde baby ter wereld!

MOEDER EN   KINDKLINIEK GEOPEND
Annette van Vliet (bestuurslid voor Malawi) doet verslag van de 
feestelijke opening van de kliniek, waarbij zij aanwezig was, samen met  
twee leden van de werkgroep 'Hoevelaken naar Malawi'. 

VAKANTIEWERK IN MALAWI
Eind juli is er een werkgroep van zes jongeren vertrokken voor een 
werkvakantie van 5,5 week. Ze vertellen u graag wat ze gaan doen.

Al op de eerste dag is er een 
gezonde baby ter wereld 
gekomen!

Cadeautje voor u!
Bij een gift aan onze stichting van 
€25 of meer krijgt u onze prachtige 
verjaardagskalender als cadeau toegestuurd. 

Hoe kan ik doneren?
U kunt uw gift online doneren via Target Pay 
op onze website of via ons ING banknummer: 
3723335 (het is hierbij mogelijk om een 
specifiek doel te vermelden). 

Gebedspunten
o Dank dat de Moeder & Kind kliniek in 

Malawi in gebruik is genomen.
o Bid voor het werk van de 

jongerenwerkgroep uit Huizen, Putten 
en Lunteren die op dit moment in 
Malawi is.

o Bid voor de gemeente in Bochum.
o Bid voor het werk van onze stichting in 

Zuidelijk Afrika.

Chipatala cha amayi ndi ana: de tegeltjes in de wand 
maken duideilijk dat dit de Moeder en Kindkliniek is.

Een keurige zaal met bedden wacht op de eerste 
moeders-in-spé.

Het is een prachtig complex geworden.

De eerste baby die geboren is in de heropende kliniek
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
We zijn oprecht dankbaar voor alle donaties die wij van u het afgelopen jaar mochten ontvangen. Hierbij een 
verkorte weergave van de balans en staat van baten en lasten met toelichting van opvallende posten. 

Actie 'Sponsor een Geit' groot succes!
De wijkgemeente Nieuwe Kerk van 
de Hervormde Gemeente in Huizen is 
inmiddels niet meer verrast als er bij de 
gebruikelijke mededelingen voorafgaand 
aan een dienst nu ook een aantal geiten 
genoemd wordt. Tijdens de Pinkster-
brunch en een wijkgemeentedag heeft 
Opdracht in Afrika het geitenproject onder 
de aandacht gebracht. Met succes! 

Voor de actie 'Sponsor een geit' is 
inmiddels een geweldige tussenstand van 
106 gesponsorde geiten voor Malawi te 
melden!

Wilt u weten hoe het project werkt? 
Of wilt u zelf één of meerdere geiten 
sponsoren? Meer informatie over onze 
Geitenactie vindt u op onze website: 
www.opdrachtinafrika.nl.
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31-12-2012 31-12-2011 2012 2011

Bezittingen Ontvangsten
Banktegoeden 56.691 36.987 Algemeen 29.748 35.305
Leningen 6.235 8.454 Projecten Malawi 18.730 1.225
Overig 5.161 -94 Kindertehuis Rise & Shine 12.491 6.848

Landbouwproject 150 250
Totaal 68.087 45.347 Home Based Care project 28.505 3.951

Overig 8.127 6.328
Reserves 97.751 53.907
Algemene reserve 18.922 24.251
Bestemmingsreserves 4.500 3.500 Uitgaven

23.422 27.751 Algemeen 24.274 21.356
Projecten Malawi 16.847 1.831

Fondsen Kindertehuis Rise & Shine 9.875 15.665
Projecten Malawi 3.880 1.997 Landbouwproject 4.000 2.459
Kindertehuis Rise & Shine 4.795 2.179 Home Based Care project 7.512 714
Landbouwproject 816 4.666 Overig 2.701 4.549
Home Based Care project 24.944 3.951 65.209 46.574
Overig 10.230 4.803

44.665                         17.596                      Lasten baten en werving                                         10.80                         11.285

Totaal    €   68.087 €   45.347 Resultaat jaar €   21.739 €   -3.952

- De algemene reserve loopt terug, dit is 
een continu punt van aandacht voor ons 
als bestuur. Wij blijven u oproepen om 
(waar mogelijk) uw donatie voor algemene 
besteding te geven om onze hulpverlening 
optimaal af te stemmen op de wensen en 
noden van onze Afrikaanse zusterkerken. 
- Het fonds Projecten Malawi betreft met 

name de aanschaf van een maïsmolen, 
de bouw van een EBC-guesthouse en 
de aanschaf van apparatuur voor het 
hospitaal.
- Voor het kindertehuis Rise & Shine (Z–A) 
mochten ook dit jaar mooie donaties 
worden ontvangen, de nieuwbouw en 
inrichting zullen in 2013 zijn voltooid.

- In 2011 zijn we gestart met de werving 
voor en opzet van het Home Based Care 
project (Malawi). In 2012 is begonnen met 
de daadwerkelijke uitvoering en vooral in 
2013 zullen grote (financiële) stappen in 
dit belangrijke project worden gezet. Het 
behaalde resultaat over geheel 2012 komt 
grotendeels voort uit dit project.

Wilt u de belevenissen van de werkgroep volgen, 
dan kan dat via http://werkgroepmalawi.waarbenjij.
nu/ of hun eigen facebookpagina.

De groep bestaat uit: Carlijn van de Kamp, Alice 
Bos, Harmen Post, Chantal Wiesenekker, Esther 
Moll, en Evelyne Wiesenekker. De werkgroep reist 
op eigen initiatief. Stichting Opdracht in Afrika 
speelde een initiërende en bemiddelende rol tussen 
de werkgroep en de EBC in Malawi. 

Wilt u het volledige jaarrapport 2012 inzien? Stuur dan een verzoek aan info@opdrachtinafrika.nl. U krijgt het jaarrapport dan  kosteloos toegestuurd / gemaild.




