Hoevelaken naar Malawi
Nieuwsbrief

Reis Malawi 2018

In deze nieuwsbrief:
• Reis Malawi 2018
• Project 2018
• Geannuleerd:
Wielrennen - Rondje Brussel
• Volleybaltoernooi 23 juni 2018
• Benefietconcert Joriskerk

Aanstaande zomer hopen wij weer naar
Malawi af te reizen om onze broeders en
zusters te ontmoeten, te bemoedigen en
ondersteunen. Deze keer zijn er vijf
enthousiaste mensen die weer af hopen
te reizen naar Malawi. Naast het nieuwe
project hopen we nog enkele projecten
van afgelopen jaren te bezoeken en
mensen te bemoedigen in hun schrijnende
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situaties. Wij hopen op 24 augustus te
vertrekken naar Malawi. De tickets zijn
geboekt!
Uiteraard zullen wij jullie via social media
op de hoogte houden en onze reisverslagen
delen (als het internet meewerkt). Wij
kijken uit naar een mooie en gezegende
voorbereiding.

Gebedspunten

Wilt u met ons danken voor:
• de geslaagde acties,
• het vertrouwen van onze achterban.
Wilt u ook bidden voor:
• de armoede in Malawi,
• de voorbereidingen voor de
komende reis,
• ons project ‘Malawi 2018’.

Johan Vreekamp, Bertil Melissen, Aart Verweij, Dennis van de Bunt en Jan van Wincoop.

Project 2018
Er is in Malawi veel te doen, dat is zeker.
Het trotse volk heeft op diverse fronten
dringend hulp nodig. Door onze lokale
contacten weten we goed welke ontwikkeling er op lokaal niveau het meeste
prioriteit heeft. Zo hebben we onze
projecten in verleden ook vorm gegeven;
puur op basis van de lokale wens.
Irrigatie
Na inventarisatie blijkt dat er voor nu
voornamelijk behoefte is aan goede
continue irrigatie. Daar landbouw, tuinbouw
en kleinschalige veehouderij primair
voorzien in de eerste levensbehoefte van

de lokale bevolking is goede irrigatie van
levensbelang. De huidige droogte en het
niet in staat zijn om te irrigeren en/of
water op te slaan voor droge tijden, vergt
onnodig veel van mens, plant en dier.
Solarsystemen
Een ander heikel punt waaraan sterke
behoefte is, is een betrouwbare stroomvoorziening. Deze stroomvoorziening is
nodig voor bijvoorbeeld koeling en voor
het opladen van telefoons. Daarnaast is
de combinatie met irrigatie een belangrijk
doel binnen dit project. De voornoemde
pompen en filterinstallaties zijn natuurlijk

van stroom afhankelijk. In dit project
wordt deze stroom geleverd door middel
van zonnepanelen.
Lokale gemeenten
Naast bovenstaande “praktische” zaken
zijn wij er als werkgroep natuurlijk ook voor
de uitbreiding en instandhouding van de
lokale kerkelijke gemeente. Binnen dit
projectjaar bestaat dit voornamelijk uit de
reparatie van bestaande kerkgebouwen
en het bouwen van een woning voor een
pastor.

Geannuleerd: Wielrennen - Rondje Brussel
Hoevelaken

Door een aantal afmeldingen en
blessures hebben we besloten om de
24-uurs-fietstocht te annuleren.

We willen de mensen die mee hebben
gedacht en mee wilden fietsen bedanken
voor hun inzet. Hopelijk op een later
moment een nieuwe poging!

Brussel
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Hoevelaken naar Malawi
Volleybaltoernooi 23 juni 2018
Dit jaar organiseren wij weer een volleybaltoernooi. Dit toernooi wordt gehouden
op zaterdag 23 juni a.s. in sporthal
De Slag, aanvang 19:00u. De opbrengst
van dit toernooi is voor ons project zoals
beschreven is in deze nieuwsbrief.

Hoe meer zielen, hoe meer sportiviteit!
We hopen dat er veel gegadigden zijn
en we een leuke en actieve avond met
elkaar hebben!

U kunt zich inschrijven voor dit toernooi
per mail: info@hoevelakennaarmalawi.nl.
U kunt zich zowel individueel als met een
groep aanmelden. Graag uiterlijk opgeven
16 juni 2018.

Benefietconcert Joriskerk
Het is inmiddels al weer een tijdje geleden
maar op donderdag 22 februari jl. vond ons
benefietconcert plaats. We hadden er
redelijk wat voorbereiding in gestoken.
Het is altijd spannend hoe een actie loopt
en uitpakt. In de beginperiode maakten
we ons nog wat ongerust over de kaartverkoop maar naarmate het concert
naderde, steeg de verkoop. Het concert
an sich was dan ook boven verwachting!

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 ons in financieel opzicht te steunen,
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
Uiteraard was de actie met het doel om
onze projecten in Malawi te kunnen
financieren. We zijn erg content met
de opbrengst die dit concert heeft
opgebracht, namelijk € 3.508,87 (netto).
Gezien het succes van deze avond zijn
we zeker van plan in de toekomst weer
een schitterend concert voor u te
organiseren!

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)

De Joriskerk is van zichzelf al een
schitterende kerk maar gevuld met
publiek is hij nog mooier. De verschillende
meewerkende artiesten hebben gezorgd
voor een onvergetelijke avond.
Een enorm muzikaal talent, instrumentaal
als wel vocaal, bezorgde soms kippenvel.
We hebben veel lovende reacties gekregen.
Het was niet alleen een avond voor onze
vrienden in Malawi maar ook tot eer van
God.

www.studiofrisk.nl
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