
Voor u ligt de tweede editie van de nieuwsbrief over het Diaconaal
Jongerenproject 2015. Elke maand  houden we u via deze brief op de
hoogte van de ontwikkelingen binnen het project. ‘Kalata’ betekent
‘brief’. 
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Gebedspunten
Wilt u de volgende punten
meenemen in uw persoonlijk
gebed?

– De slachtofers van de
overstromingen
– De wederopbouw
– De voortgang van het
project

Vanaf zondag 11 Januari heeft   het in het zuiden van Malawi drie dagen zonder ophouden geregend. De regen
ging gepaard met zware windstoten en zorgde ervoor dat de rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Ernstige
overstromingen waardoor de maisvelden onder water zijn gelopen en vele huizen omvergeworpen zijn. In de
laatste nacht sliepen heel veel mensen buiten in de regen omdat hun huis verwoest of onstabiel was. De
volgende dag werd er door onbekende bronnen nieuws verspreid dat men ‘s nachts naar buiten moest gaan
omdat er in heel Malawi een aardbeving zou zijn afgekondigd.  Gelukkig is dat niet gebeurd. 

Er zijn veel slachtoffers door de overstroming en door het instorten van huizen en toiletten (kleine gebouwtjes).
Landelijk zijn er ten minste 170 mensen omgekomen en hebben meer dan 100.000 mensen hun huis verloren.
Sommige kranten vertellen dat er ca. 200.000 mensen op de vlucht zijn geslagen voor het natuurgeweld.  

In een van de gebedshuizen van MICHIRU CCAP (de kerk waar het Diaconaal Jongerenproject mee samenwerkt)
waren op 1 dag 3 doden te betreuren, waaronder een zwangere vrouw die verdronk bij het oversteken van een
riviertje. Er zijn 35 huizen ingestort en de met modder gebouwde kerk is gestut met extra palen. De 35 families
slapen nu in de nabijgelegen school en gaan overdag naar het veld zodat de kinderen les kunnen krijgen.

De helft van het land is door de autoriteiten uitgeroepen tot rampgebied. Zuid-Afrika heeft toegezegd om
soldaten en materiaal naar Malawi te sturen om te helpen bij de reddingswerkzaamheden. Het
Wereldvoedselprogramma van de VN zal honderd ton voedsel naar het rampgebied brengen. Ook lokaal
probeert men elkaar te helpen. In de Michiru gemeente is er een oproep gedaan om krachten te bundelen en
met elkaar de mensen in de berg- en dorpsgemeenten te helpen.

Half december 2014 is in Malawi het regenseizoen aangebroken, twee week
later dan het gewoonlijk begint. Het regenseizoen duurt gewoonlijk van
november tot maart. Het is een seizoen waar 80% van de bevolking naar
uitkijkt omdat men afhankelijk is van de landbouw. In April kunnen de meeste
mensen mais oogsten waar ‘nsima’ van wordt gemaakt, het hoofdvoedsel in
Malawi. Zonder regenseizoen mislukt de oogst, wat voor veel moeilijkheden
zorgt.



 

Actie-verslag en agenda

Actie - agenda: 

Autowas-actie: zaterdag 14 februari op parkeerterrein
rond de Maranatha van 8:30-15:30. €7,50 per auto.

Talentenveiling: vrijdag 6 maart kunt u bieden op
talenten! Meer info volgt nog. 

Haardhout-actie: Verkoop haardhout. Uitgebreide
info is te lezen in de haardhout-folder in de hal of stuur
voor info een mail naar malawihout@gmail.com

Kijk voor andere acties en verdere informatie over het
project op www.diaconaaljongerenproject.nl of bezoek
onze Facebookpagina: www.facebook.com/djpmaranatha 

Hoe nu verder?
De situatie in Malawi is op dit moment zorgwekkend. Daarnaast doet dit ook meteen vragen rijzen over de
voortgang van het Diaconaal Jongerenproject. Kan het nog doorgaan? Hoe nu verder?

Gelukkig kunnen we naast de zorgwekkende berichten over wat er de afgelopen tijd is gebeurd ook melden
dat de aanhoudende regen is gestopt en het droog is. Het water zakt beetje bij beetje waardoor de ravage ook
steeds meer zichtbaar wordt. De stad Blantyre is in staat op eigen kracht te gaan herstellen en herbouwen. Voor
de omliggende buitenwijken (lees berg- en plattelandsdorpjes) is dit moeilijker.  De laatste jaren is er in de
gemeenten veel gewerkt aan zelfredzaamheid. Niet afhankelijk zijn van giften, maar samenwerken en elkaar
helpen om verder te komen. Met deze instelling biedt de stadsgemeente hulp aan de buitenwijken. Er wordt
voorzien in materiaal voor wederopbouw van de huizen of er komt hulp om mee te bouwen. 

De ramp heeft ons doen nadenken over het Diaconaal Jongerenproject. Is een gebedshuis in deze situatie wel
het meest nodig? Moeten we onze plannen veranderen? Huizen bouwen lijkt nu namelijk opeens een veel
logischer plan dan een gebedshuis. Veel van ons hebben met deze gedachten rondgelopen. Als we de situatie
echter beter bekijken is het bouwen van huizen niet meteen de beste oplossing. Omdat de stadsgemeente de
wederopbouw op zich neemt,  wordt daar op een voor iedereen gelijke manier aan gewerkt. Alle mensen
krijgen dezelfde soort hulp. Als we ervoor zouden kiezen om huizen te gaan bouwen kan dit maar in een
beperkte oplage en kunnen we dus slechts een aantal gezinnen van een nieuw huis voorzien. Onder de
bevolking zou wrijving ontstaan omdat de een een nieuw huis krijgt en de ander niet. Dit is een zeer lastige
kwestie, zeker in arme gebieden. Een gebouw wat een gemeenschappelijk doel dient en mensen samen brengt
in plaats van verdeelt is in deze omgeving op dit moment dus geschikter. In zorgvuldig overleg met onze
partners in Malawi is daarom besloten dat het Diaconaal Jongerenproject gewoon doorgaat en dat de bouw van
het gebedshuis nog steeds het plan is voor de zomer van 2015.We weten natuurlijk niet wat er de komende
maanden gaat gebeuren, maar zoals het er nu uitziet verandert er niets in de eerder voorgenomen plannen.  

Kerstmarkt
Op vrijdagavond 19 december was het dan zo ver: de
kerstmarkt! Het begon ’s middags in het
ouderencomplex ’t Waellant, waar we met een kraampje
vol met leuke spullen stonden, van gehaakte uiltjes tot
zelf gemaakte snijplanken. In het begin liep het nog niet
zo goed, maar na een tijdje kwamen er meer mensen
langs om iets te kopen. Vooral de pindakransen
(gemaakt door club 3) waren erg in trek.
 
’s Avonds ging de kerstmarkt verder in het kerkgebouw
en als aanvulling op het assortiment waren er nu ook
allerlei zelfgemaakte baksels. Buiten stonden
vuurkorfjes waar mensen konden opwarmen en voor de
sfeer. Binnen stonden de kerstliedjes aan en met al de
kerstproducten voelde het alsof het al kerst was. Veel
mensen stonden gezellig te kletsen met elkaar en
gelukkig werd ook hier veel verkocht. Aan het einde van
de avond was het grootste deel van de spullen verkocht
en in totaal is er € 678 opgehaald! Al met al dus een
geslaagde actie!

Oliebollenactie
Tijdens de Kerstmarkt waren we al met een andere actie
bezig: de oliebollenactie. Op 29 december werden de
oliebollen vanaf 9 uur ’s avonds gebakken. Het duurde
rond de 5 uur om al de vele oliebollen te bakken, maar
rond 2 uur ’s nachts was het dan toch gelukt: in totaal
2160 oliebollen waren gebakken en verpakt. De
volgende dag werden de oliebollen bezorgd en/of
opgehaald bij de kerk. Uiteindelijk is er met deze
superleuke actie €760,- opgehaald.
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