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Gebedspunten
Wilt u met ons danken voor:
• de geslaagde en mooie reis.
• onze vriendschappen in Malawi.
Wilt u ook bidden voor:
• de blijvende armoede in Malawi.
• onze vrienden in Malawi

Informatieavond
dinsdag 6 november 2018

In deze nieuwsbrief kunt u al het een
en ander lezen over onze mooie en
indrukkende reis. Tijdens de informatieavond op 6 november 2018 hopen we
nog meer te vertellen. Met behulp van
de filmpjes en foto’s proberen we een
indruk te geven van wat wij meegemaakt
hebben.

Bent u er ook? En jij?
Inloop vanaf 19.45 uur (met koffie)
en we starten om 20.00 uur.

Geboorte: Eva

We zijn weer terug uit Malawi
Eind augustus zijn wij met vijf enthousiaste
vrijwilligers afgereisd naar Malawi om daar
onze broeders en zusters te ondersteunen
en stimuleren. Met de financiële middelen
die wij dankzij jullie in Malawi konden
besteden, hebben we mooie projecten
kunnen opzetten. Zo hebben wij een mooi
irrigatieproject mogen neerzetten met
een leidingsysteem, pomp en opslagtank
(Makande). Doel hiervan om voedsel te
verbouwen voor de gemeenschap.

protestante kerkgenootschap welke wij
ondersteunen.
In deze nieuwsbrief delen Bertil, Johan,
Aart, Dennis en Jan hun persoonlijke
ervaring in Malawi. Tijdens de informatieavond op 6 november krijgt u nog meer
informatie.

Daarnaast zijn we actief geweest in Jika
en Maonga voor het realiseren van een
kerk met pastorwoning. In Jika is de kerk
ondertussen in gebruik. Daarnaast hebben
we de intentie om in Mulomba een maismolen te financieren en in Chikonde
tevens een irrigatiesysteem aan te laten
leggen. Deze projecten hebben we
bezocht, geïnventariseerd en samen met
de lokale bevolking bekeken wat de
meeste logische en efficiënte investering
is. Alle projecten vallen onder de verantwoording van de EBC-gemeente, de

Terugblik Bertil Melissen
Voor mij was het alweer de zevende keer
dat ik terugging. Iedere keer als ik op het
vliegveld aankom, komt er een gevoel van
blijdschap in me op, heerlijk om terug te zijn.
Ik heb in de afgelopen jaren een relatie met
deze mensen opgebouwd. Het zijn vrienden
geworden waar ik van ben gaan houden.
Ik heb een goede tijd gehad in Malawi, een
fijne groep jongens, goede reis en een
onvergetelijke ervaring rijker. Heb weer
geleerd wat belangrijk is in het leven. Waar

leef je voor, wie staat centraal in je leven?
Heb genoten van de ontmoetingen met de
Malawianen, die glimlach op hun gezicht is
zo aanstekelijk. En toch ook daar weer die
armoede waarmee je geconfronteerd wordt,
het went nooit en dat is maar goed ook.
Ik ben dankbaar voor deze onvergetelijke
reis en dank dan ook vooral God dat Hij
ons gespaard heeft en met ons mee
gereisd is. Voor de rest: mannen, nogmaals
bedankt voor de onvergetelijke tijd samen.

Terugblik Dennis van de Bunt

Uitbreiding in de werkgroep
Op 3 september 2018 is Eva geboren.
Via deze nieuwsbrief feliciteren wij
Jonathan en Geertrude Lambooij.

Voor mij was het de eerste keer Malawi,
zelfs de eerste keer Afrika. Zo’n andere
cultuur en natuur en wat vooral opviel is
de openheid van hun geloofsbeleving, veel
zang en dans en gezamenlijk bidden, zelfs
bij aanvang van onze voetbalwedstrijd.
Prachtig om te zien wat voor een positief
effect de vorige projecten op de mensen
in de wijde omgeving hebben. Het bouwen
gaat vanzelfsprekend compleet anders,
qua werkvoorbereiding en werkhouding zijn

er nog wel wat verbeterslagen te halen.
Daarnaast kunnen wij (ik) ook van hen veel
leren, ik denk nog geregeld aan hun
vindingrijkheid om zonder veel materiaal
en gereedschappen problemen op te
lossen en dat altijd met een lach op hun
gezicht. Ons team was top, we hebben
samen hard gewerkt, goede gesprekken
gehad en veel gelachen. Kortom het was
voor mij een interessante ervaring waar ik
nog vaak aan terug zal denken.
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Hoevelaken naar Malawi
Terugblik Jan van Wincoop
Het was mijn 5e bezoek aan Malawi en elke
keer is het weer even acclimatiseren. De
armoede, de droogte, het uitzichtloze van
de mensen. Daarnaast verbaast het mij
telkens weer hoe tevreden deze mensen
zijn. Die rust en tevredenheid is het tegenovergesteld van ons westerse leven.
We hebben een prachtige tijd gehad, de
planning was geheel gevuld met diverse
activiteiten en werkzaamheden. We hebben
veel projecten bezocht, ondersteund en

gestimuleerd. Daarnaast nog enkele
kinderactiviteiten gedaan met als toegift
‘limonade’. Wat een feest voor ze. In de
weekenden hebben we het land verkend
en enkele uitjes gehad. De laatste dagen
stonden met name in het teken van
projecten bezoeken en het uitdelen van
meer dan 7 koffers vol met kleding, speelgoed en goederen voor de allerarmsten.
Kortom een mooie tijd waar we vol trots
en dankbaarheid op terug mogen kijken!!

Terugblik Aart Verweij
Na een lange reis kregen we een warm onthaal van de familie Monjeza. Op het vliegveld
van Blantyre begon het avontuur in Malawi
dat voor mij niet helemaal nieuw was. Ik ben
in 2016 ook meegeweest. Wij verbleven in
het gastenhuis op het compound van de
EBC. Daarvandaan gingen we met het
busje van onze grote vriend Benjamin naar
de projecten. Al snel werd duidelijk hoe
verschillend onze culturen zijn. Waar het
bij ons veel draait om efficiëntie en
vooruitdenken, presteren zij het om met
een lach op hun gezicht een fundering om

te graven omdat het kamertje anders
misschien toch te groot werd. In het
weekend hebben we tijd gemaakt voor
ontspanning (tenminste voor zover je het
zo kan noemen). We hebben een berg
beklommen en zijn naar een wildpark
geweest waarvoor we 8 uur in de auto
moesten zitten; maar het was de moeite
waard. Ik kijk terug op een mooie ervaring.
Het is goed om te weten dat er op een
andere plaats op de aarde mensen wonen
met weliswaar een andere cultuur en leefomgeving, maar wel met dezelfde God.

Terugblik Johan Vreekamp
5 mannen, 3 met ervaring, 1 met een klein
beetje en 1 voor de eerste keer in Malawi.
We hebben met elkaar een goede tijd gehad.
Voor mij was het de 2e keer in Malawi,
maar het voelde al vertrouwd. We hebben
veel gezien, veel gedaan en vooral ook veel
gereisd over goed begaanbare wegen,
maar ook zeer onbegaanbare wegen.
De manier van werken is even wennen,
maar we zijn dan ook in Malawi en niet in
ons efficiënte Nederland. Ik heb veel

dankbaarheid ervaren deze 2 weken en we
worden gezien als rijke mensen. Maar als ik
zie hoe deze mensen leven vanuit een
rotsvast vertrouwen op God en Hem op de
eerste plaats hebben staan, zijn zij
degenen die echt rijk zijn. Wat mooi dat
we een God hebben die ons laat zien dat
we blij en dankbaar mogen zijn met wat
Hij voor ons bedacht heeft. Zo kijk ik terug
op onze tijd in Malawi, blij en dankbaar voor
wat wij hebben mogen doen!

Hoe kunt u helpen?
> Door voor ons werk te bidden;
> Door de mensen in Malawi in uw voorbede
mee te nemen;
> Door onze folder en nieuwsbrief te
verspreiden en onze naamsbekendheid te
vergroten;
> Door een financiële steun te geven,
structureel of incidenteel.

Op de hoogte
blijven of steunen?
Elk kwartaal komt er een nieuwsbrief uit.
Hierin staan de acties die wij opzetten en het
laatste nieuws. Wilt u ook een nieuwsbrief van
onze werkgroep? Meldt u dan aan via onze
e-mail. Dit kan ook via de website. Dan krijgt u
per mail de laatste acties en nieuwtjes
toegestuurd. Wilt u uitgebreide of meer
informatie over Opdracht in Afrika? Dit kan via
de site van de stichting opgevraagd worden.

Colofon

Contactpersoon Jan van Wincoop
Telefoon (033) 785 18 55
E-mail info@hoevelakennaarmalawi.nl
Internet (werkgroep)
www.hoevelakennaarmalawi.nl
Internet (stichting) www.opdrachtinafrika.nl
www.facebook.com/hoevelakennaarmalawi
@werkgroep_HNM
Bank NL36 INGB 0007 9101 10
t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika te Huizen.
(Giften zijn aftrekbaar van de belasting,
KvK inschrijfnummer: 41192021)

www.studiofrisk.nl
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