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Onderwijs voor jong en oud
7875 km +

4 uur

17+


Vertrek
Aantal
Prijs
Verzekering

18 juli - 9 aug 2012
15-25 deelnemers
1990 all-in (groep)
(optie, va.) rv: 35, (optie, va.) av: 60

Naphini CCAP is gedreven door de zendingsopdracht uit Matteüs 28:19-20
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige geest’

Het project
• Naphini CCAP (Church of Central Africa Presbyterian)
Congregatie.
• Deze kerk zet zich ook in voor het onderwijs van jonge
kinderen (een kleuterschool) en volwassenen.
• Het project in Likoswe Village (vlakbij Blantyre) staat
o.l.v. predikant Paul Mawaya en zijn vrouw Thea.
• Voertaal Engels, de lokale taal is Chichewa.

Het werk
• Bouwen aan twee klaslokalen in samenwerking met
lokale bouwvakkers.
• Evangelisatiewerk d.m.v. activiteiten voor de kinderen.
Jongeren uit de lokale kerk zullen hierbij helpen.

Het verblijf

Accommodatie
Er wordt geslapen in de lagere school – luchtbedden en
slaapzakken moeten worden meegenomen. Er zijn een
douche en een Afrikaans toilet beschikbaar.
Voorzieningen
Stroom is beperkt beschikbaar.
Internet is aanwezig op 20 min. rijden afstand.
Maaltijden
Er is een lokale kok die voor het eten zorgt.
Drinkwater wordt in flessen ingekocht.

Excursies (eigen initiatief / niet bij de prijs inbegrepen)
• Lengwe National Park
• Lake Malawi Marine Park
• Majete Game Reserve
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Zelf regelen
• Paspoort nog min. 6 maanden geldig
www.paspoortinformatie.nl
• Visum via je reisleider.
www.visum.nl
• Inentingen en malariatabletten via GGD of huisarts
www.lcr.nl
• Reisverzekering incl. vrijwilligerswerk zelf regelen
of via Livingstone.

Reisdag
Introductie en rondleiding
Sportmiddag
Activiteiten bedenken,
lokale markt bezoeken
Kerkdienst, vrije tijd
Ochtend: bouwactiviteiten,
middag: activiteiten met de kinderen
Families bezoeken
Lengwe National Park
Kerkdienst
Ochtend: bouwactiviteiten,
middag: activiteiten met de kinderen
Kliniek bezoeken
Lake Malawi
Kerkdienst
Sportdag
Afscheidsfeestje
Vertrek
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Kinderen in Likoswe Village krijgen
buiten les
Familie Mawaya
Het terrein in Likoswe Village
Nieuw speelgoed!
Zebra’s in Lengwe National Park
Het plaateland in Malawi
Likoswe Village op de kaart
Kinderen heb je snel om je heen
verzameld, ze zijn altijd in voor een
spelletje
Bouwen met lokale bouwvakkers aan
een klaslokaal
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Hervormde gemeente Maranatha
De deelnemers op een praktische manier de ervaring van
het dienen meegeven. Dat het besef enerzijds zal groeien
dat je als Christen de “opdracht” om te dienen van God
krijgt, het is immers inherent aan je levensstijl die je
vanuit je geloofs-overtuiging probeert (hoort) te volgen.
Anderzijds moet dit wel in het licht staan dat je niet
dient om “iets” te verdienen maar dat je dat mag doen uit
genade in liefde voor God. De start of groei van de
persoonlijke relatie met God in Jezus Christus onze
verlosser.
En het vergroten van levenservaring. Leren te relativeren
en het kleine leren te waarderen. Dat de deelnemers
zichzelf in een groep en ook hun omgeving in beweging
zetten om iets groots te bereiken. Het project bijdraagt
aan de toerusting en opbouw van onze gemeente.

Je werkt mee aan de millenniumdoelen
Door het bouwen aan een school wordt
bijgedragen aan de opbouw van onderwijs van zowel kinderen als volwassenen.
Analfabetisme is namelijk een groot
probleem in Malawi. Kinderen onder de
5 jaar worden niet geaccepteerd op de
basisscholen. Dit vergroot de noodzaak
om kleine kinderen op te voeden om
vaardigheden te verwerven voor de
toekomst. Daarom zal deze school
onderwijs bieden aan de gemarginaliseerden van de samenleving.
De kerk zorgt voor geloof, hoop en liefde
voor jong en oud. Jij werkt daaraan mee.
Het is geen millenniumdoel, maar toch...
Wij vinden dit de belangrijkste van
allemaal. Met hart en ziel voor je
medemens zorgen. Dat zie je bij deze
kerk. Daar zet je je concreet voor in
tijdens deze reis.
Meer informatie op www.millenniumdoelen.nl

Livingstone...
… wil je helpen om kennis te maken en vriendschap te
sluiten met mensen in ontwikkelingslanden. Jouw bezoek
is voor hen vaak een grote bemoediging. Tegelijkertijd
kun jij veel leren van deze mensen. Zij kunnen je helpen
om je visie te (her-)vinden om bevlogen en verantwoord te
leven in deze wereld.

Dit projectfolio is gepubliceerd in januari 2012.
Ontwikkelingen op het project hebben invloed op
het programma en werk van deze reizen. Actuele
informatie van ieder project vind je op de website.
Alle projectfolio’s kun je downloaden.

Met Livingstone ga je op reis. Je gaat naar een lokaal
georganiseerd diaconaal ontwikkelings-project met een
praktische missie voor mensen die brood, kleding,
onderdak of scholing hard nodig hebben.

www.Livingstonereizen.nl/aanmelden | 033-2778578

