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Wij vragen uw gebed
voor de volgende zaken:

Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief
over het diaconaal jongerenproject 2012. Elke
laatste zondag van de
maand houden we u via
deze brief op de hoogte
van de ontwikkelingen
binnen het project. In
deze brieven wordt u
voorgesteld aan de projectdeelnemers, krijgt u
informatie over het land
Malawi, vertelt Thea Mawaya - den Ouden over
het dagelijkse leven in
de regio van Likoswe en
wordt u op de hoogte
gehouden van de acties
die gehouden worden
om het project te kunnen
financieren.

 Ds. Paul Mawaya,
voor zegen in zijn
werk binnen zijn 3
gemeenten en het
project.
 De armoede in Malawi
 De leerlingen van het
onderwijsproject van
Napini CCAP.
 De deelnemers, voor
kracht en toerusting
in alle voorbereidingen op het project.

„Kalata‟ is een woord uit
het Chichewa (ook wel
Nyanja), de taal die in
Malawi (en omliggende landen) voor het
grootste deel gesproken wordt. Kalata betekent „brief‟

Projectinformatie
Bestemming: Likoswe,
Malawi
Vertrek: 18 - 07 - 2012
Terugkomst: 8 - 08 - 12
Projectinhoud: klaslokalen bouwen en kinderevangelisatie

“Helpen en leren door het verbinden van 2 werelden”

Meer informatie vindt
u op:

Ons motto is: “Helpen en
leren door het verbinden
van 2 werelden” Dit motto
weerspiegelt de doelen
van het project. We willen helpen en, door in
contact te komen met de
bevolking, tot nieuwe
inzichten komen. Deze
combinatie maakt dat wij
ons met hen, en zij zich
met ons verbinden.
In samenwerking met de
„ Church of Central Africa

Presbyterian‟ gaan we
een school bouwen van
2 klaslokalen. Op deze
manier proberen we een
bijdrage te leveren aan
de opbouw van het onderwijs aan kinderen en
volwassenen. Het analfabetisme is in Malawi namelijk bijzonder groot.
Naast het bouwproject
wordt er ook geëvangeliseerd onder kinderen
middels dagelijkse kin-

derwerk-activiteiten.
Hierbij krijgen we hulp
van de locale jongeren
uit de lokale gemeente
die ons Engels vertalen
naar het Chichewa. De
lokale organisatie verzorgt de bouwmaterialen en dat de fundering
van het gebouw al
gereed is als we aankomen. Er wordt gebouwd samen met de
lokale bevolking.

Bericht uit Blantyre, Malawi
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 (7).
De gemeente van Napini CCAP heeft ons
via hun predikant Paul hulp gevraagd
voor de bouw van een leercentrum. Napini is een van de 3 gemeenten van Ds.
Paul Mawaya. In 1951 was het een gebedsshuis onder supervisie van een
buurgemeente, maar in 2000 heeft het
volledige herkenning van de Blantyre
Synode gekregen en werd het een gemeente.

“Napini CCAP is gedreven
door de zendingsopdracht uit
Matteüs 28:19-20 en heeft het
plan om zich in te zetten voor
het onderwijs van jonge kinderen en volwassenen. 80%
van de gemeenteleden heeft
geen eigen Bijbel omdat men
niet kan lezen en schrijven. De
gemeente wil hier iets aan
doen. Als de gemeente onderwijs zou kunnen geven in een
gebouw, worden ze niet gehinderd door zon of regen. Ik vraag u namens deze gemeente om
hulp.”

Thea houdt ons via deze nieuwsbrief
maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen in het project en andere
zaken. Ze schrijft u deze maand het volgende bericht:

“Een Malawiaans gezegde luid: "Mutu umodzi susenza ndenga"
Dit betekent letterlijk: 1 hoofd draagt nog geen dak. Men bedoelt
hiermee te zeggen: we hebben elkaar nodig om iets te realiseren. Mogen we rekenen op uw meeleven, gebed en financiële
steun?”

Deelnemers
Actie - agenda:
Tuinactie: Lastige
tuinklussen lossen wij voor
u op! Aanmelden bij Joost
de Mik (06-15957949)
Autowas-actie: Eens in de
twee weken op zaterdag
tussen 9:30 en 15:30 (mits
het vriest). Eerst volgende:
10 december.
Kosten: € 7,50 per auto.
Malawipieten: Te boeken
op 1, 2, 3 en 5 december via
malawipieten@live.nl
Sap-actie: Flessen vers
dubbelsap van appel en
peer. Per fles: € 2,50 Doos
met 8 flessen: € 17,50
Kerstkraam bij het
jeugdkerstfeest: zaterdag
17 december.

Ik ben Joël Vermeulen.
Ik ben 16 jaar oud. Ik
woon in NieuwLekkerland. Ik zit nog
op school op het VMBO
op het Wellant college.
Mijn hobby‟s zijn voetballen en sporten. Ik
ben bij het project geraakt door de kerk en had

er al veel van gehoord. Ik
doe mee aan het project
omdat het me echt een
super mooie ervaring
lijkt en om andere
mensen uit een ander
werelddeel te helpen.
Het mooiste aan het project vind ik het omgaan
met mensen die een heel

ander leven dan wij hier
hebben en het helpen van
het bouwen van een
school voor hen. Ik hoop
tijdens het
project te
bereiken dat
ik iets voor
aan ander te
kunnen be-

Ik ben Mirjam van der
Voorden en ik ben 16
jaar. Ik woon in NieuwLekkerland. Ik zit op de
school de Lage Waard
in Papendrecht en ik zit
in VWO 5. Een hobby
van mij is schaatsen.
Verder houd ik van
winkelen en met vriendinnen wat gezelligs
doen. Ik ben met dit
project in contact gekomen, doordat in de kerk
er veel over had gehoord. Ik ga mee met dit

project, omdat het eigenlijk altijd al een wens
van mij is geweest om
een keer met een diaconaal project mee te
gaan en nu krijg ik de
kans er voor. Het mooiste
aan ons project vind ik
dat we verschillende dingen kunnen doen zoals
bouwen en kinderwerk.
Verder vind ik het mooi
dat wij mensen daar kunnen gaan helpen die het
minder hebben dan wij.
Hierdoor leren ze veel

van ons, maar wij kunnen
ook van hen leren. Door
middel van dit project
hoop ik dat mijn geloof in
God groter wordt en dat
ik dit samen met Hem
mag gaan doen. Ik hoop
dat het een mooie, maar
ook een leuke ervaring
gaat worden waar ik veel
kan leren.

