
Nieuws uit Malawi! 

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  

Het is alweer enige tijd geleden sinds er een Kalata is verschenen. De afgelopen 

periode is het project van 2015 met de Michiru gemeente geëvalueerd en worden 

alle documenten en begrotingen op orde gemaakt en gecontroleerd. We hebben de 

leiders van de Michiru gemeente gevraagd een evaluatieformulier in te vullen over 

het project dat afgelopen zomer is uitgevoerd. Hoe hebben zij het project zelf en de 

voorbereidingen in de maanden voor de reis ervaren? Wat heeft het project met hen 

gedaan? Ook zijn we natuurlijk bijgepraat over hoe het er nu voorstaat met de af-

werking van het gebouw en hebben we foto’s gekregen.  

 

Algemene indruk van het project 

Michiru heeft de organisatie van het project als erg prettig ervaren. Ze vonden het heel fijn dat een aantal 

maanden van te voren er iemand was gekomen om het project met ze door te nemen. Zo wisten ze wat ze 

konden verwachten van de groep deelnemers en wisten wij wat we van hen konden verwachten. Ze zien het 

project als het meest succesvolle project in de geschiedenis van Michiru. Normaal gesproken duurt de bouw 

van een gebedshuis als dit zeker 4 jaar. Dit heeft alles te maken met de financiële mogelijkheden. Daardoor 

kunnen er steeds maar kleine stapjes genomen worden in de bouw van een gebouw als dit. Nu is een gebeds-

huis in slechts een paar maanden gerealiseerd, iets wat voor hen onvoorstelbaar is. De Michiru gemeente is 

door dit project geïnspireerd en gemotiveerd geraakt om in de toekomst zelf meer projecten te gaan onderne-

men. Doordat dit project heeft plaatsgevonden hebben ze gezien dat grote(re) projecten realiseerbaar zijn als 

er een wil is en je God’s leiding en wijsheid blijft zoeken. 

Samenwerking met het deelnemersteam 

De deelnemers hebben een diepe indruk op de Michiru gemeente achtergelaten. Ze vonden het contact met de 

deelnemers zeer waardevol, en hebben veel van mogen leren van de manier waarop de groep om is gegaan 

met het werven van geld in Nederland, de interactie die ze hadden met hen en de manier waarop de jongeren 

omgingen met het werk. Natuurlijk waren ze onder de indruk van deze verschillen in cultuur en werkwijze, 

maar bovenal waren ze diep onder de indruk van de inzet en toewijding die een stel vreemdelingen toonden 

om een project in hun gemeenschap te kunnen realiseren. Het feit dat een groep jongeren zich aan de andere 

kant van de wereld inzet voor hen en vervolgens afreist om samen met hen te bouwen aan een gebouw dat veel 

voor hen betekent, gaat hen haast het verstand te boven.  De verhalen van de vele acties die voorafgingen aan 

de reis hebben hun jeugd gemotiveerd en geïnspireerd. Ze danken God dat ze deze groep hebben mogen ler-

en kennen. 

Dankbaar 

Bovenal is de gemeente natuurlijk heel erg dankbaar voor alles wat het Diaconaal Jongerenproject heeft be-

tekend voor ze. De samenwerking met de Ufumu commissie hier in Nieuw-Lekkerland willen ze graag in stand 

houden. Ze zien uit naar het volgende project. Ook danken ze ds. Paul Mawaya die in Malawi ook een grote rol 

heeft gespeeld in het realiseren van het project door accomodatie te bieden en door het aansturen van de com-

missies daar. 

 Hoe gaat het nu? 

De Ufumu commissie houdt regelmatig contact met de Michiru gemeente. Bij het organiseren van het project 

zijn natuurlijk ook begrotingen en plannen gemaakt. De verantwoording van de uitgaven bij de bouw van het 

gebedshuis worden nog verder verantwoord door de commissie in Malawi. Als de begrotingen gecontroleerd 

zijn, zal ook verder blijken wat Michiru nog nodig heeft om het gebedshuis verder helemaal af te maken. De 

afwerking van het gebouw is natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de Ufumu commissie en ook 

niet alleen afhankelijk van het geld wat hier wordt opgehaald. De Michiru gemeente is zelf natuurlijk ook met 

het werven van sponsorgelden bezig om verder te kunnen werken aan het gebouw. Dit gaat in Malawi echter 

alleen een stuk lastiger dan hier in Nederland. Inmiddels hebben zij kerkbanken gedoneerd gekregen die in 

het gebouw geplaatst zijn. Als de documenten op orde zijn, zal de Ufumu commissie geld sturen om verder te 

werken aan de afwerking van het gebouw en het omliggende terrein. 
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Gebedspunten: 

Zegen in de verdere afwerking van het gebedshuis in Maliya 

Zegen voor het voorbereidingswerk van de Michiru gemeente en de Ufumu commissie voor een volgend project in 2017.  

Contact met Ufumu 
Michiru zal de komende tijd meer informatie gaan zenden om ons meer op de hoogte te houden over het reilen 

en zeilen in hun gemeente zodat wij ook meer met hen kunnen meeleven en zij met ons. We hebben inmiddels 

al 2 keer een nieuwsbrief (soort zondagsbrief) van hen ontvangen waarin onder ander staat geschreven waar de 

gemeente op dit moment mee bezig is. Het grootste gedeelte staat in Chichewa geschreven, maar de 

mededelingen zijn in het Engels. Zo lazen we bijvoorbeeld dat ook zij een rommelmarkt/vlooienmarkt houden 

op 2 april van 7:00 tot 18:00, een week voor die van onze gemeente! 

 

Hieronder wat foto’s van het gebedshuis zoals het er nu bij staat. 

Acties 
Hier in Nederland gaan we nog altijd door om geld op 

te halen voor het realiseren en afwerken van 

bouwprojecten voor de Michiru gemeente. Zaterdag 

19 maart was er een gezellige en geslaagde 

dineravond gehouden met echte Malawiaanse 

maaltijden. We willen iedereen bedanken die is 

gekomen!  

 

Op 23 april wordt voor de 2e keer de Mini Mudrun 

georganiseerd. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 

kunnen zich aanmelden om gesponsord dit 

modderige parcours weer te lopen! Houd berichten 

hierover in de gaten en vraag ernaar op school! 

 

Ook dit jaar kunt u het Diaconaal Jongerenproject weer terugvinden op de rommelmarkt, waar u mee kunt 

doen met een raadwedstrijd en we informatie verstrekken over onder andere het komende project in 2017! 

Loopt u ook even langs onze kraam? 


