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It giet oan!!
Dat zijn de woorden die we graag uit de mond van de
voorzitter van de Elfstedentocht vereniging hadden
willen horen. Maar het zijn wel woorden die wij als Malawi deelnemers in de mond kunnen nemen. Na een
spannende tijd van knopen tellen en afwegingen
maken hebben we als werkgroep unaniem het besluit
kunnen nemen om het diaconaal jongerenproject in de
zomer van 2012 door te laten gaan.
Waar wrong nu de schoen? Het was toch altijd al zeker
dat de groep deelnemers in de zomer van 2012 naar
Malawi zou vertrekken? Deze vraag kunnen we me ja
en nee beantwoorden. Ja: we zijn hard aan de slag
gegaan om al de middelen te verzamelen. Daarbij is
vanaf het begin de afspraak gemaakt dat de eigen bijdrage omhoog gaat naarmate er niet genoeg geld
wordt opgehaald. Nee: halverwege februari was het
zogeheten: go / no go moment. Dit is het moment
waarop je als groep gaat kijken of de acties die begroot zijn ook voldoende hebben opgeleverd en of het
haalbaar is om de benodigdheden voor vertrek rond te
hebben. Als er blijkt dat dit niet het geval is, moet je
als groep besluiten om het project uit te stellen.

Dit laatste wilde we natuurlijk liever niet, maar we
moeten ook de realiteit niet uit het oog verliezen. Gelukkig en we zijn God hier heel dankbaar voor is de
werkgroep versterkt is met een groep enthousiaste
ouders. Zij gaan zich vooral richten op coördinatie van
acties en fondswerving, hierdoor ontstaat er ruimte
voor een nog belangrijker aspect nl de reisvoorbereiding en de toerusting voor ons als team. Dit bij elkaar
opgeteld maakt het mogelijk om deze zomer naar Malawi te gaan, we voelen ons hierin gedragen door de
gemeente en vooral ook geleid door onze hemelse Vader. We zijn hier heel dankbaar voor. De groep gaat
de komende 20 weken hard aan de slag om alles voor
elkaar te krijgen. Hier hebben we dan ook het volste
vertrouwen in! De deelnemers die dit commitment zijn
aangegaan en meegaan naar Malawi zijn:
Marit Deelen , Manon Dekker, Marieke Deelen, Arjen
den Ouden, Wilfred den Ouden, Jelle van der Oever,
Joeri van Adrichem, Bert-Jan en Hannie de Keijzer,
Sjoerd de Boer, Domenique van Olderen, Jessica de
Vries, Ruben Groen, Iris Kouwenhoven en Ellis Gaal.

Deelnemers
Ik ben Arjen den Ouden, 21
jaar oud en ik woon in Nieuwlekkerland. Ik ben Chauffeur
op een kraanwagen bij Jan
Kees Boer in Nieuwlekkerland, daar rijd ik voornamelijk aggregaten vanaf
moerdijk door heel de Benelux. Mijn hobby’s zijn rijden

en kranen, ik heb dus van m’n
werk m’n hobby gemaakt. Ik
heb Malawi opgedragen als
projectland toen er over een
project werd nagedacht. Het
lijkt mij mooi om een klaslokaal te bouwen voor mensen
die het veel minder hebben
als wij, ik heb het met mijn

eigen ogen gezien, eind 2010,
mensen die echt niks hebben,
mensen die niet eens kunnen
lezen! Ook vind in het gaaf om
dat te doen in het land waar
Thea, mijn zus woont. Ik hoop
met dit project te groeien in
het geloof en sneller tevreden
te zijn met dingen.

Mijn naam is Joeri van Adrichem, ik ben 15 jaar. Ik
woon in Nieuw-Lekkerland. Ik
zit op De Lage Waard in
Papendrecht ik zit nu in Havo
4. Ik voetbal vraag en wat
doen met wat vrienden.
Ik ben in dit project verzeild
geraakt toen ik het hoorde dat
de kerk weer zo reis ging or-

ganiseren het leek me toen
wel leuk om zo'n ervaring op
te doen. Ik heb voor dit project gekozen, omdat ik het een
mooie ervaring vind om dit
werk te doen en je leert hierdoor ook weer heel veel
mensen kennen. het mooiste
van dit project vind ik dat we
wat gaan doen voor andere

mensen, we gaan mensen
helpen die geen welvaart
kennen. We gaan hun helpen
zodat ze wel normaal naar
school kunnen net zoals wij. Ik
hoop dat we die mensen erg
blij kunnen maken wat wij
gaan doen en dat die kinderen daar ook normaal naar
school kunnen.

Op je gezondheid!
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). Elke maand
schrijft zij vanuit Malawi ons een bericht.

Ziekte en zorg
In sommige delen van Nederland wordt de vijfde verjaardag van een kind uitbundig gevierd. Dit is een traditie die afstamt uit de tijd dat het hemaal niet vanzelfsprekend was dat kinderen hun vijfde verjaardag
zouden halen. Nog maar 100 jaar geleden was kindersterfte in Nederland nog erg hoog. In Malawi is dat nog
niet anders. Volgens statistieken overleden er in het jaar 2010,92 kinderen per 1000 levend geborenen vóór
hun vijfde verjaardag. Ziektes als aids en malaria vormen een grote bedreiging voor kinderen, maar ook
voor jongeren. De kleintjes raken vaak via de moeder besmet met het HIV-virus of zijn door ondervoeding
extra vatbaar voor malaria. Sommige jongeren lopen door gebrek aan juiste voorlichting het hiv-virus op.
Aids verwoest alles en iedereen. Een land als Malawi kent meer dan 1 miljoen weeskinderen als gevolg van
deze verwoestende ziekte. Hele families raken ontwricht, er worden dodelijke sporen in een dorp achter
gelaten. Jonge kinderen moeten voor hun nog
jongere broertjes en zusjes zorgen omdat papa
of mama thuis ziek op de mat ligt, óf er niet
meer is… Hierdoor kunnen zij niet naar school
en worden als jong gedwongen om zich volwassen te gedragen. Ook het onderwijzend
personeel ontkomt niet aan deze ziekte. Voorlichting aan ouders, leerkrachten, kinderen,
kerkmensen en zorg voor weeskinderen en
kwetsbare kinderen in een zeer belangrijk
werk. Door het probleem van meerdere kanten
aan te pakken, kunnen we eraan bijdragen dat
steeds meer kinderen hun vijfde verjaardag,
mét hun ouders, kan vieren. Daar hebben we
hulp bij nodig!
Wij vragen uw gebed voor de
volgende zaken:

Actie - agenda:
Autowas-actie: Eens in de twee weken op
zaterdag tussen 9:30 en 15:30 (tenzij het
vriest). Eerst volgende: 3 maart 2012
Kosten: € 7,50 per auto

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

Cadeau-artikelen: Zoekt u nog een leuke
attentie? Een cadeautje voor een
verjaardag? Kijk dan op onze site en neem
contact op met Marieke Deelen (0184683379)

 De gezinnen idie verscheurd
worden door ziekte.

 De weeskinderen in Malawi

 De werkgroep en deelnemers van het project.

Malawiaanse wijsheden
Wees vertrouwend
Als je geen kinderen in je armen kunt sluiten, omsluit ze dan
in je hart.
(If you can't hold children in
your arms, hold them in your
heart)

Wees vriendelijk
De kortste afstand tussen twee
mensen is een glimlach
(The shortest distance between
two people is a smile)

