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Nieuwsbrief Diaconaal Jongerenproject

Diaconaal Jongerenproject 2017: Mudi Prayerhouse
Dit project stond in het teken van het bouwen van een gebedshuis in Mudi,
een kleine berggemeente aan de rand van Blantyre. De gemeente bestond al
sinds de jaren 80. Een van de eerste oudsten van de gemeente heeft zelf de
hand gelegd aan het eerste gebedshuis van hout en riet dat later helaas kapot is gewaaid. Daarna is een stenen gebouwtje gebouwd. Dat gebouwtje
staat er nog steeds, maar is in slechte en vervallen staat. Het Diaconaal Jongerenproject heeft in samenwerking met de Michiru gemeente een project
opgestart om een nieuw en lang houdbaar gebedshuis te bouwen. Dit is in de zomer van 2017 samen
met de lokale bevolking en 21 Nederlandse projectdeelnemers gerealiseerd. In deze Kalata zullen
we kort samenvatten wat de deelnemers tijdens de reis hebben gedaan.

Bouwen
Het grootste gedeelte van de reis bestond uit bouwdagen. Het gebedshuis was al gedeeltelijk opgebouwd toen
de groep aankwam. De muren stonden al voor tweederde deel. Stapels zelfgebakken stenen lagen klaar om
gebruikt te worden. De groep had een koffer vol gereedschap meegenomen, zodat de arbeid van 42 wapperende handen nuttig ingezet kon worden. De groep heeft zich tijdens de bouwdagen bezig gehouden met
werkzaamheden als: metselen, voegen, grond weghakken en kruien, graven, stenen verplaatsen, pleisteren,
water halen (wat 15 minuten lopen was per emmer), rotsblokken weghakken, dakspanten maken, golfplaten
bevestigen, etc. Er werd van 8:15 tot 15:30 gewerkt, waarna de groep weer vies de bus instapte voor de reis
van een uur over bergweggetjes naar het verblijfadres. Soms moest er flexibel omgegaan worden met de
bouwplanning, omdat bouwmaterialen nog niet geleverd waren. Uiteindelijk heeft de groep veel werk kunnen
verzetten en is het gebouw bijna helemaal afgekomen.

Kidscamp
Naast bouwen is een van de belangrijkste doelen van het project om mensen samen te brengen en iets te betekenen voor de lokale kinderen. Dit deed de groep in de vorm van de zogeheten kidscampmiddagen. Op
bouwdagen splitste de groep zich in de middag. Een groep van ongeveer 8 personen ging naar de lokale basisschool (die vakantie had) om daar in een van hun lokalen een bijbelverhaal te vertellen en uit te spelen. Ook
werden er talloze lokale liedjes gezongen met behulp van mensen van de Michiru gemeente. Daarna werd er
wat gegeten en gedronken en konden de kinderen een creatieve verwerking doen bij het verhaal. Deze verwerkingen liepen uiteen van armbandjes tot schapenmaskers maken. De kinderen vonden het heel erg leuk en
kwamen met steeds meer vriendjes en vriendinnetjes. Buiten werden er ook spelletjes gedaan. De groep moest
zich redden met handen- en voeten taal, want de kinderen verstonden of spraken nauwelijks Engels. Toch blijkt
dat er niet veel taal nodig is om samen te spelen en plezier te hebben. Iets waar de groep en de kinderen
ontzettend van genoten heeft. In Malawi krijgen de kinderen vanaf hun 5e jaar Engels onderwijs naast hun eigen taal: Chichewa. De school waarin de groep Kidscamp mocht geven telde circa 500 leerlingen. Er waren 4
lokalen waarin geen meubels stonden. Soms wordt er ook buiten les gegeven. Met weinig materiaal en middelen worden de kinderen onderwezen. Ondanks dat zijn de kinderen (en hun ouders) maar wat trots dat ze de
kans hebben om naar school mogen gaan. Resultaten worden aan het eind van het schooljaar dan ook samen
met de leraren, kinderen en ouders gevierd. Een festiviteit die de groep ook heeft mogen bijwonen.

Uitstapjes
De groep heeft een bezoek gebracht aan een weesdagopvang en aidskliniek Wells of Joy. Daar hebben ze een
rondleiding gekregen en zijn er spelletjes met de kinderen gespeeld. Ook is er een bezoek gebracht aan het
Queen Elizabeth Hospital in Blantyre. De groep heeft een rondleiding gehad over de kinderafdelingen en
mogen zien hoe het ziekenhuis met weinig middelen veel hulp biedt aan de mensen. Tijdens een van de
weekenden is de groep naar een verblijf bij Lake Malawi geweest. De groep verbleef in kleine Afrikaanse
hutjes en heeft gezwommen en uitgerust. Tijdens het laatste weekend is de groep op safari geweest in twee
parken, waar de dieren soms zelfs iets té dichtbij kwamen. De groep heeft onder andere olifanten, giraffen,
nijlpaarden, krokodillen, roofvogels, impala’s, waterbokken en buffels gezien.

Kerkdiensten
In totaal heeft de groep 3 kerkdiensten bijgewoond en een prayer meeting, wat een soort huisdienst is. De
eerste kerkdienst was in de Michiru gemeente waarbij onze gastheer ds. Paul Mawaya zelf voorging. De liturgie
is vergelijkbaar met die in Nederland, alleen wordt de gemeente actiever betrokken gehouden door steeds
antwoord te vragen in de vorm van ‘Amen’. Ook speelt zang en muziek een grotere rol en komen er meerdere
koren in de dienst aan bod om hun liederen ter gehore te brengen. De tweede keer was een dienst bij een
kerkje vlakbij Lake Malawi waarin de Nederlandse ds. Schaafsma werkte en voorging. De dienst was in
Chichewa en werd kleurrijk opgevuld met de 3 koren die de gemeente telde. De derde en laatste dienst was de
hand over dienst in ons zelfgebouwde nieuwe gebedshuis. In deze dienst ding ds. Mawaya weer voor en werd
er een overdrachtsceremonie gehouden van de groep naar de gemeente Mudi. Ook in deze dienst werd veel
gezongen door een koor en kwamen verschillende mensen aan het woord om een toespraak te houden,
waaronder de oudste ouderling van de gemeente die vanaf het begin de ontwikkeling van de gemeente heeft
meegemaakt. Hij vertelde over het belang van dit gebouw en dat hij blij en dankbaar was dat God hem in leven
had gehouden om dit nog mee te kunnen maken. Een toespraak die veel indruk heeft gemaakt op de groep. De
prayermeeting was op een woensdagavond. We werden in tweetallen opgehaald door verschillende zones van
de Michiru gemeente. Bij iemand thuis werd er gezongen, gepreekt en gebeden. Ook hier was duidelijk te zien
hoe groot de plek is die het geloof bij de mensen inneemt.

Eindresultaat
Het gebedshuis is tijdens de reis overgedragen. Dit betekent dat het bijna af is. De lokale bevolking werkt het
gebouw onder toezicht van de Michiru gemeente verder af en zorgt dat de afwaterig nog afgemaakt wordt. De
gemeente houdt de Ufumu commissie daarover op de hoogte.

