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Gebedspunten

Wilt u met ons danken voor:
• de vaste groep vrijwilligers om ons heen.
• de mooie en succesvolle acties.
• de bouw van de kerk in Mwambala.
Wilt u ook bidden voor:
• de blijvende nood in Malawi,
zeker nu met de aanwezige Covid-19.
• onze vrienden in Malawi
• de geplande actie

Reis 2022?

Eerder is al aangegeven dat de reis naar
Malawi voorlopig uitgesteld is. Hopelijk
komt er snel weer een moment dat we
(veilig) die kant op kunnen.
Lijkt het jou leuk om ook een keer mee
te gaan? Laat het ons weten!

Malawi – projecten 2021-2022
Ondanks dat we niet konden afreizen
naar Malawi (2020 en 2021) hebben de
projecten niet stilgelegen. We hebben
besloten dat we, ondanks dat we niet zelf
ter plaatse zijn, wel de nodige hulp kunnen
bieden. Door de techniek kunnen we
gelukkig in contact blijven en de projecten
volgen. Hieronder een korte toelichting
van de projecten welke opgestart zijn:
Irrigatieproject 1
Door de kerkgemeenschap is een stukje
land gepacht, waarop groente verbouwd
wordt voor de arme kerkleden, dagopvang
kinderen en patiënten van het ‘based
care’ project. Door ons is hiervoor een
mobiele waterpomp gefinancierd met de
nodige leidingen. De inkomsten die
gegenereerd worden zijn bestemd voor de
projecten van de kerkgemeenschap (EBC).
Kerkgebouw Mwambala
Financiering voor de afbouw van de kerk in
Mwambala. Denk hierbij onder andere de
vloer, stoelen, en het schilderwerk van de
buitenzijde.
Irrigatieproject 2
In de omgeving Chikwawa/ Nsanje (locatie
van ons werkbezoek in 2016) is door de
droogte nagenoeg geen oogst geweest.

Hier hebben ze dringend om hulp gevraagd
om eten te verbouwen. Vanuit de stichting
is hiervoor een plan opgesteld, waarbij
onze werkgroep mocht bijdragen in de
financiering. Het is een professionele
aanpak, met herbruikbare zaden en
zoete aardappel ‘doorgeefsysteem’.
Het betreft een pilot en kan later, als het
slaagt, eenvoudig gekopieerd worden naar
andere gebieden waar ook voedselnood is.
Ondertussen hebben 400 huishoudens
maiszaden, zoete aardappelstronken en
groentezaden ontvangen. Er is door een
landbouwdeskundige van de overheid
een training gegeven over hoe grond te
bewerken, winter cropping en het
verbouwen van groenten in een zak aan
huis. Mensen hebben de hulp dankbaar
ontvangen.
Ondanks de situatie zijn we blij met deze
hulp die we kunnen bieden. Wij blijven
doorgaan met acties en het ophalen van
geld, zodat we onze vrienden in Malawi
kunnen blijven steunen. En hopelijk kunnen
we snel weer die kant op!
Blijft u ons ook steunen?
Groeten,
Werkgroep Hoevelaken naar Malawi

...en na

Voor...

Groentebakken aan huis

Uitdelen zaden
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Hoevelaken naar Malawi
Samenwerking Woord en Daad
In deze coronatijd, waarin alles anders en
lastiger is, hebben Woord en Daad (Hoevelaken) en de werkgroep Hoevelaken naar
Malawi elkaar opgezocht om gezamenlijk
een Moederdag-actie te organiseren.
We kijken terug op een goede (en gezellige)
samenwerking en op deze manier konden

wij onze krachten bundelen en nog meer
betekenen voor de mensen die het minder
hebben dan wij.

Terugblik Moederdag-IJSactie

In mei hebben we, in samenwerking met
Woord en Daad, een actie gehouden met
Moederdag. De actie bestond uit een
origineel en vooral lekker Moederdagpakketje/-cadeau. We hebben ongeveer
200 moeders blij gemaakt met een
heerlijk bakje Tony’s Chocolonely ijs
(IJshoeve Ruitenbeek) met daarbij een

> 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.

Tony’s Chocolonely reep en een handletterkaart van Helma’s Instawriting.
Wij willen u bedanken voor het steunen
van deze actie. De opbrengst is - na
aftrek van de kosten - een mooie bedrag
van € 1.198.

Volleybaltoernooi - zaterdag 30 oktober
Zaterdag 30 oktober organiseren wij als
werkgroep (weer) een volleybaltoernooi
in ‘De Slag’ in Hoevelaken. De opbrengst
van dit toernooi gaat volledig naar ons
project in Malawi. Iedereen is van harte
welkom, dus kom in actie en geef je snel
op. Je kunt je als team van minimaal 6
personen opgeven of alleen (dan delen wij
jou in). Opgeven kan tot en met maandag
25 oktober.

Hoe kunt u helpen?

Ben je niet zo sportief dan ben jij evengoed
welkom. Spelen met toeschouwers is
namelijk extra leuk en een deel van de
opbrengst van de catering is ook voor
Malawi. Wij hopen jullie 30 oktober
allemaal te zien!

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

Wij vragen per persoon € 10 inschrijfgeld.
Voor de jeugd onder 18 jaar hebben wij een
maximum van € 50 per team. Opgeven
kan via info@hoevelakennaarmalawi.nl. Of
bellen/whatsappen naar (06) 23 97 33 97.
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