
Kids Camp 

Hoi ik ben Ruben Groen, 

Ik ben 19 jaar en ik woon in Nieuw-

lekkerland. 

Ik zit in het 3e jaar van de opleiding 

verpleegkunde op het Albeda Colle-

ge in Rotterdam.  En loop momen-

teel stage op de Merwebolder in 

Sliedrecht. 

Mijn hobby's zijn sporten zoals bas-

ketbal en voetbal. 

Ik ben met dit project in aanraking 

gekomen via de kerk en ik ben al 

eerder met een project mee ge-

weest. Dit was een leuke ervaring 

en daarom ga ik dit keer weer 

mee. Het mooie van het project is 

vooral de omgang met de lokale 

bevolking en het helpen van de-

ze mensen uit een andere cultuur 

die het veel minder hebben dan 

wij. Mijn doel tijdens dit project 

is om zo veel mogelijk samen met 

de lokale bevolking om te gaan. 

Nieuwsbrief diaconaal jongerenproject 

Kalata 

D i a c o n a a l  j o n g e r e n p r o j e c t  2 0 1 2  

Ik ben Marit 

Deelen ,44jaar oud en 

woon in Nieuw-

Lekkerland. Ik werk bij 

de Rivas thuiszorg als 

zorgregisseur  in Al-

blasserdam en dat doe 

ik met veel plezier.  

Trotse moeder van    

Sjoerd (die ook 

meegaat) en Manon. 

Mijn hobby’s zijn o.a 

lezen, met vriendinnen 

gezellige dingen doen. 

Ik ben min of meer in dit pro-

ject binnengerold o.a. via mijn 

zoon. Het mooist aan dit pro-

ject vind ik om samen met een 

groep jongeren iets door te 

kunnen geven op het gebied 

van praktisch geloven, di-

enstbaarheid en naas-

tenliefde. Met elkaar iets in 

beweging zetten wat ten 

goede komt voor de mala-

wiaanse bevolking. Daarom 

ga ik mee ,door uit mijn com-

fort-zone te stappen en dit al-

lemaal te mogen ervaren in 

een andere cultuur . Dat we 

verrijkt thuis komen op 

geestelijk gebied,  ve-

randert terug komen met 

grote dankbaarheid hoe 

goed wij het hier hebben, 

zodat we beter kunnen rela-

tiveren . Verder hoop ik dat 

het bouwen van het schooltje 

afkomt,  zodat wij Thea en 

haar man  weer een stapje 

geholpen  hebben met hun 

missie. 
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De Maranatha-jeugd is afgelopen dagen op kamp geweest. Tijdens het kamp kreeg de jeugd  een prachtig pro-

gramma voorgeschoteld waarin bezinning en spel centraal staan. Met die gedachte gaan de deelnemers van het 

Diaconaal Jongerenproject ook een zogeheten Kids Camp organiseren in Malawi.  

De inhoud van het project is in de eerste plaats het bouwen van een leercentrum voor kleuter en volwassenen-

onderwijs. Daarnaast wordt er ook een kinderprogramma georganiseerd. Het programma bestaan uit 4 midda-

gen waarin Jezus als persoon centraal staat. Jezus Christus wordt in de Bijbel met verschillende benamingen ge-

noemd. Rots, Hoeksteen, Deur, Goede Herder etc. Elke middag zal 1 benoeming van Jezus centraal staan. De 

groep zal de verhalen gaan vertellen door middel van drama. Het doel van het Kids Camp is het vertellen over 

Jezus op een manier dat kinderen ‘meegenomen worden’ in het verhaal. Iets doen doet meer bij kinderen dan 

iets aanhoren. Door kinderen te betrekken bij het verhaal, zal het verhaal ook langer bij ze blijven hangen. 

Naast het verhaal wordt er ook een verwerking geknutseld en zijn er spellencircuits. Van Thea Mawaya hebben 

we mogen vernemen dat er wel 300 tot 400 kinderen op het programma af kunnen komen! Geweldig! We heb-

ben er ongelooflijk veel zin in! 



Thea Mawaya - den Ouden woont samen met haar Malawiaanse man en predikant Paul Mawaya in Blantyre, 

Malawi. Ze hebben 2 zoontjes: Joël (4) en Joshah (1,5) en een pleegdochter: Sibongire (8). Elke maand schrijft zij 

vanuit Malawi ons een bericht. 

 

 

In de achterliggende weken is er veel gebeurd in Malawi. Grote gebeurtenissen 

met duidelijke veranderingen. President Bingu wa Mutharika is plotseling overle-

den. Zijn overlijden bracht veel speculatie teweeg, wie nu de opvolger zou 

worden om de overige twee jaar van zijn termijn te volbrengen. Dat werd mev-

rouw Joyce Banda, die eerder vicepresident was. Deze wisseling verliep uiteinde-

lijk heel vredig en goed, iets waar menig Malawiaan voor vreesde gebeurde niet. 

Anders dan in andere Afrikaanse landen brak er bij ons geen geweld en opstand 

uit. Daar zijn we de Heere erg dankbaar voor en we bidden dat President Banda 

een vrouw naar Gods hart mag zijn, zodat zij het land met macht en wijsheid zal 

regeren. Een heel aantal moeilijke beslissingen moesten er genomen worden, 

waarvan een aantal al plaats vonden. Vorige week werd de Malawiaanse munt 

eenheid opnieuw gewaardeerd en aanpassingen werden gemaakt om de econo-

mische situatie in het land te verbeteren. Meteen diezelfde dag gingen er ook een 

heel aantal winkels dicht. De Malawi kwacha daalde in waarde, waardoor de 

markt prijzen aangepast moesten worden. Een hard gelach voor de gemiddelde 

Malawiaan. Het geld wat men verdient is nu opeens veel minder waard. Het is wel 

in het voordeel van internationale organisaties en bedrijven, zij krijgen meer 

waar voor hun geld, maar moeten uiteindelijk ook meer betalen voor bepaalde 

producten. Zo werd ook de brandstofprijs aangepast, wat weer als gevolg had dat 

andere handelaren ook hun waar voor meer te koop aanbieden.  Daarom kopen 

we nu zoveel mogelijk alle bouwmaterialen in, voordat de prijzen echt de pan uit 

stijgen. Want het bouwen gaat gewoon door en men blijft er enthousiast onder! 

Dat is wel en vermelding waard!  

 

Grote veranderingen in Malawi 

Wij vragen uw gebed voor de volgende zaken: 

 Thea Mawaya, haar man ds. Paul Mawaya en hun kin-

deren. 

 Alle vrijwilligers die zich in Malawi inzetten voor het pro-

ject. 

 De kinderen in Malawi 

 Dankgebed voor alle welvaart in ons leven. 

Actie - agenda: 

Autowas-actie: Eens in de twee weken op zaterdag tussen 9:30 en 15:30 (tenzij het vriest). Eerst volgende: 26 mei 2012 

Kosten: € 7,50 per auto 

Verrassingsdiner: Op zaterdag 16 juni organiseren de deelnemers in samenwerking met een chefkok een verrassingsdiner in de 

‘t Waelant. Kosten zijn € 27,50 voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen. Meld u nu aan op etenvoormalawi@live.nl of vul de 

flyer in en lever deze in de diner-doos. U kunt zich nog steeds inschrijven!! 

Voor meer informatie kijkt u op: 


