
We willen gaan sparen voor een tegelvloer in het 
kindertehuis Rise & Shine. De ruige cementen vloer 
in het huis is moeilijk schoon te houden en niet 
comfortabel. Er is voor ongeveer 400 vierkante 
meter tegels nodig. De prijs voor een vierkante 
meter is ongeveer R100 ofwel  €10. Wanneer u één 
of meer vierkante meter tegels koopt voor Rise & 
Shine ontvangt u een kleine attentie: een tegeltje 
met een Afrikaanse wijsheid erop. Er is keuze uit vier 
verschillende spreuken. Doneren en bestellen kan via 
www.opdrachtinafrika.nl/tegel.

ondersteunde over te nemen. Hart voor 
Malawi is tien jaar geleden opgericht door 
de in Malawi woonachtige Wim en Marjan 
van de Bos. De stichting participeert in 
medisch zendingswerk en een home based 
care project “Wells of Joy ”voor vrouwen en 
kinderen in de sloppenwijken van Blantyre 
(vlak bij onze compound). Wim en Marjan 
worden uitgezonden naar Ethiopië en willen 
daarom hun werk overdragen. Maaike Joosse 
en Jolanda Bontebal zullen het medische 
werk overnemen. Maaike wordt in september 
uitgezonden door stichting Stephanos 
en Jolanda is met haar gezin uitgezonden 
door de GZB naar Malawi. De donateurs van 
Hart voor Malawi hebben hier bericht over 
ontvangen en kunnen onze nieuwsbrief 
ontvangen, om op de hoogte gehouden te 
worden van de voortzetting van dit werk.
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ACTIE ‘100 RAND VOOR EEN VIERKANT'
SPAREN VOOR TEGELVLOER RISE & SHINE

UPDATE MALAWI

UPDATE ZUID AFRIKA

Gebedspunten
o Bid voor de jongerenconferentie in Zuid-

Afrika.
o Bid voor de werkgroepen uit Huizen en 

Hoevelaken die op dit moment in Malawi 
zijn of binnenkort zullen gaan.

o Bid voor Jos en Maaike Joosse die 
uitgezonden worden naar Malawi.

o Bid voor het werk van onze stichting in 
Zuidelijk Afrika
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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.
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31-12-2013 31-12-2012 2013 2012

Bezittingen Ontvangsten
Banktegoeden 63.557 56.691 Algemeen 30.368 29.748
Leningen 2.294 6.235 Projecten Malawi 15.380 18.730
Overig 2.916 5.161 Kindertehuis Rise & Shine 10.340 12.491

Landbouwproject 287 150
Totaal 68.767 68.087 Home Based Care project 1.793 28.505

Werkgroepen 7.448 6.595
Overig 8.309 1.532

Reserves 73.925 97.751
Algemene reserve 19.903 18.922
Bestemmingsreserves 5.000 4.500 Uitgaven

24.903 23.422 Algemeen 17.593 24.274
Projecten Malawi 12.739 16.847

Fondsen Kindertehuis Rise & Shine 7.501 9.875
Projecten Malawi 6.520 3.880 Landbouwproject 200 4.000
Kindertehuis Rise & Shine 7.635 4.795 Home Based Care project 8.809 7.512
Landbouwproject 903 816 Werkgroepen 7.401 0
Home Based Care project 17.928 24.944 Overig 7.707 2.701
Werkgroepen 8.699 9.193 61.950 65.209
Overig 2.179 1.037

43.864 44.665 Lasten voor werving baten 11.793 10.803

Totaal    €   68.767    €   68.087 Resultaat jaar €           182 €     21.739

Toelichting
o De (éénmalige) lening wordt volgens 

schema terugbetaald en zal begin 2015 
volledig zijn afgelost.

o De algemene reserve vertoont weer een 
lichte toename. We blijven u echter vragen 
om - waar mogelijk - uw donatie voor 
algemene besteding te geven. Dit geeft 
ons de gelegenheid hulpverlening optimaal 
af te kunnen stemmen op de wensen en 
noden van onze Afrikaanse zusterkerken, 
nu en in de toekomst.

o Het fonds “Projecten Malawi” betreft 

vooral de opzet van het dienstencentrum 
(met bakkerij) en het geitenproject.

o Voor het kindertehuis Rise & Shine (ZA) 
mochten ook dit jaar mooie donaties 
worden ontvangen. De nieuwbouw en 
verdere inrichting van het kindertehuis 
hebben “Afrikaanse” vertraging opgelopen 
en zullen in 2014 zijn voltooid.

o In 2012 is met de daadwerkelijke uitvoering 
van het Home Based Care project (Malawi) 
gestart. Onder lokale verantwoordelijkheid 
en supervisie van onze stichting is dit 
verder uitgebreid in 2013. Ook in 2014 en 

volgende jaren zijn de gelden beschikbaar 
om dit project te kunnen continueren.

o Vanuit Huizen en Hoevelaken hopen twee 
werkgroepen in de zomer van 2014 af te 
reizen naar Malawi. De werkgroepleden 
zorgen zelf voor de benodigde financiën 
voor hun werkzaamheden. De opbrengsten 
uit de door hen gevoerde acties staan op 
de bankrekening tot deze besteed gaan 
worden.

o De “lasten voor werving baten” betreffen 
de drukwerk-/portokosten en de 
gemaakte reis- en verblijfkosten. 

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

Nieuwe president 
In Malawi zijn verkiezingen geweest. Op 
31 mei 2014 is de nieuwe president Peter 
Mutharika geïnstalleerd. Hij sprak de 
woorden: ”Sluit aan bij mij om het land her op 
te bouwen. Het is duidelijk dat er serieuze 
problemen zijn, die niet door één persoon 
kunnen worden opgelost”.  
 
De zojuist aangestelde en — zoals het er 
nu naar uitziet - geaccepteerde president 
belooft zijn land Vrede en Veiligheid.  
Mutharika komt uit het Thyolo gebied waar 
wij als stichting werkzaam zijn.

Basisschool in Blantyre 
Onder verantwoordelijkheid van onze 
stichting zijn we dit jaar gestart met de 
afbouw en inrichting van een christelijke 
basisschool in de hoofdstad Blantyre. De 
hoop en verwachting is dat deze school eind 
dit jaar feestelijk geopend kan worden. In 
2009 gaf de stichting "Vrienden van Eben 
Haézer" uit Huizen de eerste aanzet voor de 
bouw. De school heeft, naast het gewone 
basisonderwijs, een afdeling voor bijzonder 
onderwijs voor gehandicapte kinderen; 
een unicum in Malawi. Verder is er nog een 
peuterklas en een crèche. De Beatrixschool 
in Huizen heeft allerlei acties gehouden. Met 
een extra subsidie van de Gemeente Huizen 
mocht de directrice van de Beatrixschool, 
Geertje Veerman, in Malawi persoonlijk een 
prachtige gift overhandigen.

Opdracht in Afrika wil op educatief terrein 
bijspringen en op dit moment wordt er 
gewerkt aan een plan om via Internet 
contact tussen leerlingen in Malawi en 
Huizen te realiseren.

Projecten  van stichting "Hart voor Malawi" 
voortgezet door Opdracht in Afrika  
Stichting “Hart voor Malawi” heeft Opdracht 
in Afrika gevraagd de projecten die zij 

Kindertehuis Rise & Shine 
Voor ons kindertehuis Rise & Shine 
hebben we geld ontvangen om 
afbouwwerkzaamheden te doen, om 
plafonds in de slaapkamers te maken en de 
keuken en woonkamer verder in te richten. 
De kinderen en mama Lucya zijn hier heel blij 
mee. Bijdragen blijven gevraagd. Let op onze 
tegelactie op pagina 3 van deze nieuwsbrief!  
 
Kerkdak Vendaland middels noodfonds 
Door een storm is het dak van een kerk in 
het straatarme Vendaland volledig verwoest. 
De gemeente heeft geen geld om het 
dak te herstellen. Gelukkig hebben wij een 
noodfonds en in samenwerking met de IECC 
is er een nieuw dak aan de kerk geschonken. 

Kerkbouw in Bochum 
Vorig jaar hebben we, na een oproep, een 
grote gift ontvangen voor een kerkgebouw in 
Bochum. Er is direct begonnen met de bouw. 
Vanuit Zuid-Afrika krijgen we het volgende 
bericht: “Groete in die wonderlike naam 
van ons Here Jesus Christus. Die bouwer 
van die kerk is net besig die muur klaar te 
bou. Hy gaan nu die kerk dek, pleister en die 
vloer gooi. Ons sê baie dankie vir die stuur 
van geld. Ons gaan hiervan die kerk inrig, 
'n Nagmaal(Avondmaal)stel en Bybels en 
liedboeken koop”.

Jongerenconferentie IECC 
In juli wordt er bij de IECC (International 
Evangelical Christian Church) een grote 
jongerenconferentie gehouden. Honderden 
jongeren uit alle gemeenten van de IECC 

komen bij elkaar bij in Dennilton, bij de kerk 
van voorzitter David Mahlangu, om samen 
met het bestuur na te denken en beleid te 
maken over de plaats van de jongeren in de 
kerk. Tijdens ons bestuursbezoek in 2013 
hebben we al geconstateerd dat er grote 
betrokkenheid van de jongeren is en dat zij 
een grote wil  hebben om mee te werken 
de aanwezige generatiekloof te vermijden. 
De conferentie zal omlijst worden door 
prachtige Afrikaanse zang en muziek.

Nieuw dak

' n Nagmaalstel

 Foto's van eerdere jongerenconferenties.  
      Ook kinderen zijn welkom.

Ds. David Mahlangu

Ook het terrein rond het huis en de crèche is van rode zandgrond en 
stuift in de droge periodes van het jaar.  Dan zit alles binnenshuis onder 
een dikke laag rode stof. 

President Mutharika


