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Training
Op zaterdag 14 april heeft Livingstone een reisleidersdag georganiseerd. Bert-jan, Marieke, Arjen , Hannie en
Marit Deelen zullen dit project als reisleiders (en assistenten) fungeren. Op deze trainingsdag lieten de Livingstone-medewerkers ons de details van het project zien, maar werd er ook samen nagedacht over hoe je een
groep kunt begeleiden tijdens zo’n bijzondere reis. Wat moet je als reisleider niet vergeten? Wat doe je als er
een ongeluk gebeurt? Wat doe je tijdens noodgevallen? Wat doe je als iemand de regels overtreedt? Hoe communiceer je tijdens het project met het thuisfront? Allemaal vragen waar Livingstone heldere antwoorden op
heeft gegeven en waar heel zorgvuldig mee omgegaan wordt. De reisleiders en assistenten hebben op deze
trainingsdag worskshops gevolgd over organisatie, financiën, geloof en over persoonseigenschappen. Ook
hebben ze Brian Bonkenstoter gesproken die net terug was van zijn bezoek aan Thea en Paul in Malawi. Hij heeft
het projectprogramma met hen doorgenomen en wist ons dus heel veel leuke dingen te vertellen over wat ons
straks te wachten staat in Malawi. Brian heeft adviezen gegeven over hoe je met de cultuur, het klimaat en de
mensen om moet gaan in Malawi. Op 4 juni is er een informatie avond voor deelnemers en ouders waar Brian
zijn verhaal komt vertellen.

Deelnemers
Hallo, ik ben Jessica de
Vries. Ik ben 19 jaar en woon
in Schoonhoven. Ik zit in het
3e jaar van de verpleegkundige opleiding op het Albeda
College in Rotterdam.
Mijn hobby’s zijn leuke dingen doen met mijn vriendinnen zoals uitgaan en winke-

len , maar vind het ook leuk om
te voetballen.
Ik ben in dit project te recht
gekomen door mijn vriend, Ruben Groen. Hij was al een keer
eerder mee geweest met een
project, en heeft mij enthousiast
gemaakt om mee te gaan. Ik
doe mee met dit project om dat

het me een mooie ervaring
lijkt, en vind het mooi dat we
samen iets kunnen doen voor
mensen die het minder hebben als wij. Ik hoop dat we
met z'n allen een mooi gebouw neer gaan zetten, en er
een mooie herinnering en
ervaring aan over houden.

Ik ben Bert-Jan de Keijzer en
ik ben getrouwd met Hannie.
We hebben een prachtige
zoon Jorian. Ik werk bij IHC
Merwede te kinderdijk in de
service en support van baggerschepen. Ik vind het
belangrijk dat ik veel tijd
besteed aan mijn gezin.
Samen zijn en genieten!.
Daarnaast mag ik graag nog
tijd besteden aan jeugdwerk
binnen onze gemeente, watersporten (vliegeren, zeilen)
en rommelen in en rondom
ons huis. Binnen onze gemeente heb ik mede aan de
wieg gestaan van het beleid
om dergelijke projecten bin-

nen onze gemeente mogelijk te
maken. Door mijn werk heb ik
veel over de wereld mogen
reizen en dan besef je elke
keer weer dat wij het hier zo
verschrikkelijk goed hebben.
Daarom sta ik ook volledig
achter het motto “Helpen en
leren door het verbinden van
twee werelden” Dit project
gaat veel verder dan het bouwen van een klaslokaal. Wij
gaan daar heen aan de ene kant
om de mensen daar te helpen
te bouwen aan een toekomst
maar aan de andere kant ook
om veel van deze mensen te
leren. Op welke manier staan
zij het leven en ook op welke

manier beleven zij hun Christelijk geloof. We zullen anders terugkomen, zaken beter
kunnen relativeren. Dit zal
ons helpen om op een gezond
manier, met beide benen op
de grond, in het leven te
staan. Deze combinatie maakt
me heel enthousiast en ik ben
ook heel dankbaar dat de gelegenheid zich nu voordoet
om dit dan daadwerkelijk ook
zelf te mogen doen. Ik hoop
echt dat we onze doelen kunnen realiseren, maar bovenal
dat we positief kunnen bijdragen aan de toekomst van
de mensen in Malawi.

(St)een voor (st)een
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 (8). Elke maand schrijft zij
vanuit Malawi ons een bericht.

Klaar voor de start!
“Het gaat echt gebeuren”, zo was de reactie van de gemeenteleden van Naphini CCAP toen we hen op donderdag 5 April voorstelden aan Brian Bonkenstoter. Brian kwam op bezoek om kennis te maken, de bouwplaats te
bezichtigen en het hele programma door te spreken met de project leiders. Van zak cement tot wc rollen, aan
alles is gedacht. Er is voldoende huiswerk achter gelaten, en daarom hebben we maar meteen spijkers met
koppen geslagen en zijn aan de slag gegaan.
De gehele gemeenschap is ingelicht en de chief van het gebied heeft zijn uiterste medewerking beloofd en getoond. De eerste zakken cement voor de fundering zijn bezorgd, en maandag 23 April waren er maar liefst 18
vrijwilligers bezig aan de fundering van het nieuwe leslokaal. Die werd dezelfde dag nog gegraven! De vrouwen liepen af en aan met emmers gevuld met zand op het hoofd. De stenen werden via een doorgeef systeem
op de juiste plaats gebracht. Wát een enthousiasme! Men is ontzettend blij dat er na vele jaren nu eindelijk een
kleuterschool komt en dat de ouderen ook kunnen lezen en schrijven. Geïnspireerd door de verhalen dat de
Lekkerlandse jongeren op hun vrije zaterdag de mouwen opstropen om auto’s te wassen voor het goede doel,
gaan ook hier de mensen vrolijk aan het werk. Ontzettend leuk om te zien! De Malawiaanse voorman die aangesteld is om alles onder controle te houden, kwam vanmorgen melden dat het nog moeilijk zal worden om te
wachten tot de Hollandse groep er is. Men wil zo graag het gebouwtje klaar zien! Maar is ook erg benieuwd
naar de kinder evangelisatie, de ontmoetingen en het luisteren naar de motivatie van Hollandse jongeren om dit
voor de Malawiaanse bevolking te doen. Want dat men vakantie, vrije tijd en gaven hiervoor opgeeft, wordt wel
als iets heel bijzonders gezien! Men beseft ook dat het niet zonder de zegen van de Heere kan. Zo wordt er
iedere morgen, voordat men aan het werk gaat, met elkaar gebeden, voor de voorbereidingen, het werven van
inkomsten, de reis, het verblijf en het leerproces, want, zo werd er geciteerd:

“Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan”. (Psalm 127:1)

Actie - agenda:
Autowas-actie: Eens in de twee weken op zaterdag tussen 9:30 en 15:30 (tenzij het vriest). Eerst volgende: 26 mei 2012
Kosten: € 7,50 per auto
Rommelmarkt: Op zaterdag 12 mei is de braderie van de Gereformeerde Ontmoetingskerk. Ook wij hebben daar een kraam.
Kom gerust een kijkje nemen voor informatie, cadeau-artikelen en meer!
Verrassingsdiner: Op zaterdag 16 juni organiseren de deelnemers in samenwerking met een chefkok een verrassingsdiner in de
kerk. Kosten zijn € 27,50 voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen. Meld u nu aan op etenvoormalawi@live.nl

Voor meer informatie kijkt u op:

Wij vragen uw gebed voor de volgende zaken:
 Thea Mawaya, haar man ds. Paul Mawaya en hun kinderen.
 Alle vrijwilligers die in Malawi aan het meehelpen zijn.
 De medewerkers van Livingstone
 Dankgebed voor alle welvaart in ons leven.

