De bouw van het leercentrum
In totaal 11 bouwdagen heeft de groep in samenwerking met de lokale
bouwlieden en opzieners het leercentrum zo goed als af gemaakt. Samen hebben we hard moeten werken om het leercentrum voor de
overdracht op maandag 6 augustus klaar te hebben. Maar uiteindelijk
is alles gelukt en kunnen we terugkijken op een geslaagd project met
een prachtig resultaat!
Zaterdag 21 juli was de eerste officiële bouwdag en de groep had er
zin in! Alle nieuwe werkkleding werd uit de koffer gehaald en na een
hobbelige rit door het platteland kwamen we aan op de bouwplaats.
Het eerste aanzicht was goed! De muren van het gebouwtje stonden er
al en waren tot de nok toe afgemetseld. Na een warm welkom van Lester, de bouwopziener, werden we rondgeleid. Er bleek ook nog een
nieuwe kerk in aanbouw te zijn. Maar dat was een meerjarenproject.
De focus lag natuurlijk op het leercentrum dat we af zouden gaan maken. De bouwlieden waren er ook en er was tijd voor ontmoeting.
Daarna moesten we toch maar eens aan de slag vonden wij. Daar hadden de bouwlieden noch Lester op gerekend. Zij dachten dat de bouw
maandag zou starten. Het was tenslotte zaterdag, weekend. Maar omdat Lester het vervelend vond dat we anders voor niets waren gekomen werd er hier en daar toch wat gereedschap uit de kast gehaald en
maakten de bouwlieden een begin met de houten dakspanten. Wij
mochten zo af een toe een plank rechthouden en Joeri heeft op het
muurtje de balken geteerd. Daarna bleek dat er niet veel meer gedaan
kon worden omdat
de benodigde gereedschappen er niet
waren. Daarom besloten we weer terug
te gaan. Maandag
zou het echte werk
beginnen. En dat was
ook zo! De mannen
gingen timmeren aan
de dakspanten. Dat
zijn grote driehoekiStaat van het gebouw bij aankomst
ge houten frames die
over de breedte van het gebouw worden geplaatst. Daar komen dan
uiteindelijk de golfplaten op te rusten. Een secuur werkje want er
moesten 8 identieke spanten gemaakt worden. De vrouwen gingen aan
de slag met het voegen van de muren. Die moesten netjes gelijk met
de stenen gemaakt worden zodat je geen geulen had tussen de stenen.
Ze kregen een plankje en een ijzertje waarmee cement tussen de voegen aangebracht moest worden. De stenen mochten niet onder het cement komen anders leek de muur één grote modderveeg. ’s Middags
was er Kids Camp waardoor de vrouwen niet konden bouwen, de mannen gingen gestaag door. Dinsdag konden we verder met het voegen
van de 2e muur. De dames hadden al snel de slag te pakken en ook de

mannen gingen weer naar alle lust timmeren. Deze dag kwam er ook nog
een nieuwe klus bij: het pleisteren van de binnenmuren. Dit was een speciaal werkje dat niet voor iedereen weggelegd was. Je moest met een
troffel een deel cement heel hard tegen de muur kwakken zodat het cement tussen alle voegen geslagen werd. Dit lukte veel mensen wel. Wat is
er nu toch zo moeilijk aan cement tegen de muur gooien? Daar kwamen
ze al snel achter want toen ze zich omdraaiden lag het cement alweer op
de grond. De kunst was dus om het met een bepaalde zwaai te doen zodat
het cement 1: op de muur kwam en 2: ook nog bleef plakken. Jelle had
die swing wel, dus hij is verder gegaan met het pleisteren. De rest hield
het bij voegen of timmeren. Het voegen, pleisteren en timmeren hielden
we de hele week vol en toen de vrijdag aanbrak waren alle muren gevoegd en stonden de spanten op de muren. Op vrijdag zorgden we ervoor dat de punten van de muren netjes aansloten op de spanten door er
nog een laagje bij te metselen. Toen de 2e week aanbrak hadden we nog
een hoop te doen. We moesten nu strak gaan plannen en doorwerken!
Dat tweede was niet zo’n
probleem, het eerste is
waar Bert-Jan de meeste
moeite mee ondervond
in de samenwerking
met Lester. Vijftien blanken over de vloer die je
2 weken wat te doen
moet geven is niet niks
en Lester had het daarmee ook soms best
moeilijk. Het betekende
namelijk dat er nu 15
Gebouw na de 1e werkweek
mensen meer meedachten en wat te zeggen hadden over hoe het allemaal het best kon gebeuren. Ook vonden Lester en de bouwlieden het
soms lastig om werk uit handen te geven. Tja.. die troffel geef je toch aan
een onervaren Hollandse jongere die er weer anders mee te werk gaat
dan jij en die bovendien niet zoveel kaas heeft gegeten van jouw bouwtechnieken. Dit was soms lastig. Al met al zijn onze twee opzieners er toch
met elkaar uitgekomen en werd er een tijdsgebonden planning gehanteerd. Het dak was in het weekend door de bouwlieden erop gezet. De
golfplaten waren nu dus bevestigd aan de houten dakspanten. De vloer
was in de vorige werkweek al een stukje opgevuld met stenen en grond.
Nu werden deze stenen aangestampt en vergruisd als basis voor de betonvloer. Ook werd er een begin gemaakt met het schilderen van de deuren. Dinsdag is er een begin gemaakt met het schilderen van de raamwerken en woensdag en donderdag is de buitenkant geschilderd en zijn
de stenen ge-sealed. Dit betekent dat er een goedje overheen gesmeerd
werd om de stenen waterdicht te maken. Vrijdag hebben de bouwlieden
de vloer voor een deel gestort en hebben we zover de verf toereikte de
muren geverfd. Maandag was de vloer klaar en hebben we met een feestelijke ceremonie het gebouw overgedragen. Het ligt nu in de zorgzame
handen van de Naphini gemeente en de laatste dingen worden door hen
verder afgewerkt.

Kids Camp
Op maandag– en woensdagmiddagen hebben we een Kids Camp georganiseerd voor de kinderen uit de regio. In totaal waren het 4 middagen die in het teken stond van onze Heer Jezus. Jezus wordt in de bijbel
genoemd met verschillende namen en heeft verschillende eigenschappen. Tijdens de 4 Kids Camp-middagen hebben 4 van deze eigenschappen centraal gestaan.
De eerste Kids Camp was op de eerste bouwdag, maandag 23 juli. We
hadden thuis in groepjes de middagen voorbereid en hoorden toen al
van Thea dat er zomaar 300 kinderen op af konden komen. Het was dus
nog een verrassing of deze voorspellingen zouden kloppen en hoe alles in de praktijk zou gaan verlopen. Nadat de meiden zich omgekleed
hadden in rokken lieten we de kinderen binnen die al die tijd netjes
buiten in de schaduw hadden zitten wachten. We telden er 116. We
stelden ons voor en zongen een lied. Daarna gingen de kinderen dierenmaskers maken van verschillende dieren die later in het verhaal
voor zouden komen. We dachten dat we de groep zo wel in 1 keer konden laten knutselen zonder ze op te splitsen en daar begonnen we dan
ook aan. Dit pakte toch iets drukker uit dan we hadden gedacht. Omdat
de deuren nog open stonden kwamen er steeds meer nieuwe kinderen
bij en daardoor bleef het aantal maar groeien. Na 3 kwartier knutselen
waren nog niet alle kinderen klaar en bleven er maar kinderen komen.
Iedereen was druk aan het assisteren bij het knippen en plakken en
had handen tekort. Na het knutselen werd het verhaal verteld over dat
Jezus de deur was in een dikke muur van zonde waar de dieren
(maskers) niet overheen konden komen. Het resultaat mocht er wezen,
maar de volgende keer zouden we de aantallen niet meer onderschatten en het anders aanpakken! Ook waren we onder de indruk van wat
we hadden gezien: kinderen met gescheurde kleren en zorgwekkende
hoestjes, kinderen met een babybroertje of zusje in een doek op hun
rug, kinderen die nog nooit een potlood of een lijmstift in handen hadden gehad en hun lippen ermee insmeerden in plaats van het papier.
Hele kleintjes maar ook kinderen van 14 jaar die ook nog heel lief zitten te knutselen en trots zijn op wat ze hebben gemaakt. Dat is toch
waar je het voor doet?
We waren er over uit
dat Kids Camp belangrijk was voor deze
kinderen maar dat we
het meer tot zijn recht
konden laten komen
als er vrouwen uit de
gemeente bij zouden
zijn die de kinderen
ook konden helpen en
ze in het gareel kon
1e Kids Camp middag
houden.

We hadden namelijk maar 1 tolk, Arinaffi van 18 jaar, die erg haar best
deed, maar nooit 200 kinderen in haar eentje in bedwang kon houden.
Wij spraken immers geen woord Chichewa en konden dus niet goed
duidelijk maken dat kinderen stil moesten zijn, dat ze moesten gaan
zitten of dat we gingen stoppen. De vrouwen zijn de keer daarop wel
geweest wat erg hielp. We deelden nu de groep in 4 en lieten elke
keer een groep van 50 kinderen tegelijk knutselen, de rest gingen buiten spelletjes doen. Dit werkte goed en we hadden nu meer tijd om
contact met kinderen te maken, wat zulke ontzettende waardevolle momenten waren. De 2 Kids Camp-middagen daarna waren de vrouwen
niet gekomen maar we besloten het toch maar door te laten gaan en
alleen de kinderen binnen te laten die voor half 2 kwamen. Daarna gingen de deuren dicht en deden we het programma met de kinderen die
er toen waren. Natuurlijk waren er daarna nog kinderen die later aankwamen en ook naar binnen wilden, maar we wisten dat als we ons
daaraan zouden toegeven dat het weer een chaos werd net als toen op
de eerste Kids Camp-middag. Daarna werden er buiten spelletjes gedaan en toen konden die kinderen natuurlijk wel meedoen. Het maakte
niet uit wat je met ze deed, ze vonden alles leuk. Het bleek dat je ook
helemaal geen ingewikkelde spelletjes hoefde te doen. De polonaise
lopen of een paar gebaren nadoen zorgde al voor lachende gezichten
en enthousiaste kinderen. Het speelgoed
wat we hadden meegenomen viel ook
goed in de smaak.
Eerst zagen we kinderen springtouwen met
een touw dat uit aan
elkaar geknoopte takjes bestond en nu
konden ze met een
echt springtouw spelen, wat natuurlijk veel
Buiten spelen tijdens Kids Camp
makkelijker gaat. We mogen terugkijken op een geslaagd Kids Camp
en nog steeds nagenieten van alle mooie momenten die we met de kinderen hebben beleefd. We hopen dat zij dat ook nog doen.

Overige activiteiten
Naast bouwen en Kids Camp hebben we nog veel meer dingen gedaan. Hieronder volgt een korte impressie van al deze activiteiten.

Kerk
We zijn 2 keer naar de kerk geweest. Een keer in de Naphini-kerk (bij
de bouwplaats) en een keer bij de Nthemba-kerk, de kerk waar Paul
nu voorgaat. Beide diensten waren heel bijzonder. Sommige dingen
zijn heel anders, maar veel dingen gaan daar ook hetzelfde als bij ons.
Collecte wordt in de gemeentes per wijk opgehaald. De bedragen wor

den per wijk ook geteld. Als alle wijken naar voren zijn geweest worden
de uitslagen bekend gemaakt, beginnende bij het laagst opgehaalde bedrag en eindigend bij het hoogst opgehaalde bedrag. Daarna worden
complimenten en vermaningen tegen de verschillende wijken uitgesproken, afhankelijk van het opgehaalde bedrag. Dit wordt zo gedaan om
mensen ter verantwoording te roepen en hen te stimuleren meer te geven. Wat ook anders wordt gedaan is het zingen; alles wordt meerstemmig gezongen wat uit de monden van Afrikaanse mensen prachtig klinkt!

Bezoek gehandicapteninstituut en ziekenhuis
We hebben tijdens ons verblijf ook een gehandicapteninstituut mogen
bezoeken en een ziekenhuis. Veel van de deelnemers werken in de zorg
of met kinderen en vonden het dan ook prachtig om in Malawi te mogen
zien hoe dit soort instellingen het daar doen. Bij de gehandicapten troffen
we een Nederlandse vrouw aan die ons alles kon uitleggen. Moeders komen met hun gehandicapte kindje en leren daar om te gaan met de handicap van hun kind. De kinderen kunnen allemaal niet zitten of staan en
liggen dus de hele dag op matrasjes. In het instituut leren ze in soort kinderstoelen toch balans te zoeken in hun evenwicht. Ze worden aan deze
stoelen gebonden waardoor ze toch ‘staan’. Dit bezoek heeft veel indruk
op ons gemaakt. Daarna gingen we door naar het orthopedisch kinderziekenhuis. Deze instelling behandelde kinderen met botproblemen gratis.
Dit deden ze van het geld wat ze verdienden aan de behandeling van volwassenen. Zij moeten namelijk wel betalen voor hun behandeling. Het
was mooi om te zien dat kinderen uit hun benarde situatie gered konden
worden. Als je namelijk in een land als Malawi als kind je been breekt en
er is geen geld voor behandeling, betekent dit dat je levenslang kreupel
bent. Daarom is het belangrijk dat er ziekenhuizen zijn zoals deze, zodat
kinderen hun toekomst niet verloren zien gaan aan een botbreuk.

Diaconaal Jongerenproject 2012

Kalata
Reisverslag
Van 18 juli t/m 9 augustus is de 15-koppige deelnemersgroep naar
Malawi afgereisd om daar het Diaconaal Jongerenproject 2012 tot uitvoering te brengen. Tijdens deze reis bent u via de website al een
beetje op de hoogte gehouden van de voortgang in het project en de
belevenissen van de groep. Nu de groep weer thuis is, is het tijd om
het hele verhaal aan u te vertellen.
In de dankdienst op zondag 26 augustus j.l. hebben de deelnemers via
15 foto’s ieder een persoonlijk verhaal verteld over wat er in Malawi
veel indruk op hen heeft gemaakt. Met deze speciale uitgave van de
Kalata willen wij een volledig verslag doen van het project.
Groepsfoto met bouwlieden en
opzieners na de overdrachtsceremonie

Gedenkplaat op het gebouw

Safari en andere veldtochten
Op de zaterdagen gingen we Malawi verder verkennen. Dit hebben we
gedaan door een dag op Safari te gaan en door een dag naar de Mulanje
Mountain af te reizen om deze een stukje te beklimmen en om daar een
theeplantage te bezoeken. Deze dagen waren ook heel belangrijk tijdens
de reis. Het waren dagen dat we ontspanning vonden en nieuwe energie
opdeden voor de nieuwe werkweek. Ook leerden wij hierdoor het land
beter kennen en waarderen.

Voortgang
Nu het gebouw nagenoeg af is, kan het in gebruik genomen worden.
Het leercentrum wordt ‘s ochtends gebruikt voor kleuteronderwijs en
zal ‘s middags ingezet worden om onderwijs te verschaffen aan volwassenen. Er zijn namelijk veel mensen in Malawi die op volwassen leeftijd
nog niet kunnen lezen of schrijven. Als alles af is zullen deze lessen in
september gaan starten. Thea zal ons op de hoogte blijven houden
over hoe het gaat met het leercentrum. De Kalata zoals u hem kent zal
nu niet meer maandelijks uitgegeven worden maar eens in een aantal
maanden, wanneer er weer nieuws is over het leercentrum en… over
nieuwe projecten! Op de website kunt u foto’s bekijken en de voortgang ook in de gaten houden. Wij willen u danken voor al uw interesse,
inzet en steun bij het realiseren van dit mooie project.

