
Laatste of eerste loodjes? 

Mijn naam Iris Kouwenhoven. Ik 
ben 19 jaar en ik woon in Nieuw-

Lekkerland. Ik ben tweedejaars stu-

dent op de PABO in Dordrecht. 

Iedere maandag loop ik stage in 

groep vier op een basisschool in 

Alblasserdam. Elke donderdag werk 

ik bij Plastirol, een kunststoffabriek 

waar mijn vader werkt. Mijn hobby’s 

zijn lesgeven, basketballen en met 

vrienden en vriendinnen afspreken. 

Ik ben verzeild geraakt met dit pro-

ject, omdat ik elke twee weken naar 

de Escape ga. Daar was het idee van 

een nieuw ontwikkelingsproject 

ontstaan. Ik ga mee naar Malawi, 

omdat ik op deze manier iets 

voor de mensen in Afrika kan be-

tekenen. Daarbij hoop ik zelf ook 

veel van dit project te leren. Het 

mooist aan dit project vind ik dat 

ik samen met mijn vrienden dit 

project mag ondernemen en met 

hen mag leren over een andere 

cultuur. Daarbij vind ik het mooi 

dat we op deze manier mensen 

die het armer hebben dan ons 

kunnen helpen. Ik hoop door dit 

project vooral de kinderen in Afrika 

een betere toekomst te geven. Zij 

leven in de armoede en kunnen er 

niets aan doen. Een betere toekomst 

begint bij school, waar zij zich verder 

kunnen ont-

wikkelen en 

achter hun 

eigen dromen 

aan durven te 

gaan. 
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Mijn naam is Hannie de Keijzer en 
ik mag ook mee naar Malawi samen 

met 14 anderen! In eerste instantie 

zag ik het niet helemaal zitten om 

mee te gaan, en verstopte me achter 

vele uitvluchten. Zelfs toen ik geen 

reden meer had om nee te zeggen, 

deed ik het toch nog… Tot die 

preek over die man die zijn talent 

verstopte in de grond en net deed 

alsof het niet bestond. Vervolgens 

vergeleek de dominee dat met een 

struisvogel die zijn kop in het zand 

steekt en toen dacht ik: ‘Oeps, ik lijk 

wel verdacht veel op die struisvo-

gel!!’ Nu vind ik het geweldig om 

met deze enthousiaste groep 

mensen te gaan! Stuk voor stuk 

eerlijke jonge mensen die zich in 

willen zetten met hun talenten 

voor God en voor Malawi. Om 

mensen en kinderen daar te 

helpen een toekomst op te bou-

wen door onderwijs te krijgen in 

een solide gebouw waar je niet in 

wegregent. Ik vind het zo mooi 

dat de mensen daar ook zo 

enthousiast zijn. Is het dan nog 

wel nodig dat we gaan als ze al zo 

lekker aan het bouwen zijn? 

Jazeker! Wij mogen onszelf bren-

gen, maar zeker ook gaan halen 

en leren leven met respect voor 

onze medemens, ook al woont die 

helemaal in Malawi. Dank zij jullie als 

gemeente is dit allemaal ook mogelijk 

gemaakt. We moeten geen struisvogel 

zijn, maar gaan! In de naam van Jezus!!  
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Het is bijna zover! Op 18 juli vertrekt de groep van 15 deelnemers naar Blantyre, Malawi om daar te gaan wer-

ken aan de klaslokalen in Likoswe.  Om 13:00 zullen zij gezamenlijk vanaf de Maranathakerk vertrekken naar 

Brussel om vervolgens om 17:00 het vliegtuig in te stappen naar Addis Abeba in Ethiopië. Daarna volgt er nog 

een vlucht en een 4 uur durende busrit voordat de aankomst bij Thea en Paul in Malawi zal plaatsvinden. U bent 

van harte uitgenodigd om de groep te komen uitzwaaien bij de kerk! 

Wij vernemen van Thea dat de voorbereidingen in volle gang zijn. De bouwers hebben al een start gemaakt 

met het gebouw en de groep zal na aankomst  de volgende taken gaan vervullen: metselen, stuken,  pleisteren, 

dakspanten maken, verven etc. Het doel is dat na 3 weken het gebouw gebruiksklaar wordt achtergelaten. Van-

daar dat er dus nu al een aanzet is gemaakt. 

Dit is de laatste brief voor vertrek. Eind juli zal er geen brief verschijnen, deze zal na terugkomst volgen. Tij-

dens de reis kunt u de groep volgen op www.diaconaaljongerenproject.nl waar geregeld berichten en foto’s 

over de voortgang geplaatst zullen worden. Ook kunt u in het gastenboek  berichten achterlaten  voor de groep. 



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

Mawaya in Blantyre, Malawi waar ze sinds 2002 werkt voor stichting Stephanos. Ze hebben 2 zoontjes: Joël (4) en 

Joshah (2) en een pleegdochter: Sibongire (8). Elke maand schrijft zij vanuit Malawi ons een bericht. 

Wat gaat het hard! Zowel de tijd, als de vorderingen van de bouw. De mensen in de omringende dorpen van 

Likoswe kunnen het maar nauwelijks bevatten. Vorig jaar werd er gesproken over de bouw van een kleuter-

school, en nu staat het geraamte bijna overeind. Er is de laatste weken hard gewerkt. Met de hand werd de fun-

dering gegraven, onder toezicht van de vrouwen van de gemeente. Die stonden klaar om de weggehakte grond 

met emmers op te rapen en op een hoop te gooien. Verderop zijn een paar vrouwen bezig om een vuurtje aan 

te maken. Want wie werkt, mag eten. En echt eten, dat betekent een bord vol nsima. Mensen die vanwege licha-

melijke omstandigheden niet mee kunnen helpen, dragen toch hun steentje bij. De pet is rondgegaan, en 

zodoende wordt er iedere dag voor groente, stukje kip of een ei gezorgd. “We kunnen het best helemaal af  

krijgen, voordat de Nederlanders komen”, wordt er glimlachend gezegd. Vrolijk wordt er verder gehakt aan 

het vier meter diepe buitentoilet… Het weer speelt mee, warmer dan 20 graden wordt het niet, en ‘s nachts 

waait er een koude wind door het berglandschap. De vier jongens die de wacht houden, zitten op lege cement 

zakken rondom een kampvuurtje. Alles wordt in de gaten gehouden! Het draaiboek is ook klaar. Aan alles is 

gedacht, van wc rol tot bos wortelen, het staat allemaal op papier. De legertent van Stephanos zal binnenkort 

opgeslagen worden, klamboes erin en een rijtje matrassen/ luchtbedden op de grond. Slapen in de Afrikaanse  

buitenlucht. Of dat je daar van opknapt! Naast het bouw werk wordt er ook tijd vrijgemaakt voor een kinder 

club, bezoek aan de mensen thuis, gesprekken, leren en waarderen van een andere cultuur en ontspanning. Op 

zondag gaan we met elkaar naar de kerk om zo deel te nemen aan de eenheid in Christus en elkaar te ver-

sterken in het geloof. We bidden voor en met elkaar op een hele goede en gezegende  tijd. Dat niet alleen de 

bouw van de kleuterschool gerealiseerd mag worden, maar dat er ook  een vriendschap opgebouwd mag 

worden die door cultuur en volk en stammen, verbonden is aan het Lam Gods, de Redder van deze wereld. 

Wij vragen uw gebed voor de volgende zaken: 

 Thea Mawaya, haar man ds. Paul Mawaya en hun kinderen. 

 Alle bouwers die zich in Malawi inzetten voor het project. 

 Iedereen in Malawi die voorbereidingen aan het treffen is voor de 

komst van de deelnemers. 

Actie - agenda: 

Deze agenda loopt ten einde nu we 

zo dichtbij de start van de reis zijn 

gekomen. Toch wordt er nog 

steeds actie ondernomen. De 

komende tijd zal er in de Plus een 

doos staan waarin u uw 

statiegeldbonnen in kunt doneren 

ten behoeve van het project. 

Voor meer informatie kijkt u op: 

Mijn naam is Marieke Deelen, 24 jaar 

oud. Ik ben vorig jaar afgestudeerd als 

juf en werk op verschillende scholen in 

verschillende groepen. Mijn hobby’s 

zijn ongeveer alles wat met dingen verz-

innen te maken heeft en daarom vind ik 

het ook erg leuk om leiding te zijn bij 

club 3. Ik ben 3 jaar geleden ook mee-

geweest naar Bolivia. Dit heeft mijn 

drang en liefde  voor ontwik- 

kelingswerk losgemaakt. Ik zet me graag 

in voor anderen en dit project  biedt daar 

op verschillende manieren de 

mogelijkheid toe. Ik ervaar het doen van 

onwikkelingswerk als Gods werk op 

aarde en voel me hier dan ook sterk mee 

verbonden. Ik hoop in Malawi te kunnen 

bereiken dat mensen naar school kunnen 

en dat ze in samenwerking met ons een 

geweldige tijd hebben. 

Ook hoop ik voor mijzelf te bereiken 

dat ik ervaar hoe het is met weinig te 

leven. Dit heeft mij de vorige keer 

veranderd en ik 

hoop dat God 

mij hierin nog 

meer zal         

veranderen.  


