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Nieuw bankrekeningnummer! 

Situatie oud en nieuw gebedshuis 
Dan naar de situatie en voortgang in Malawi. Het is namelijk de bedoeling dat de lokale bevolking begint aan 

het nieuwe gebedshuis en dat de groep helpt met het afmaken van het gebouw. De bouw van het nieuwe ge-

bedshuis is dus al bezig. Het oude gebedshuis in Likole is een slecht geconstrueerd gebouw en er is tijdens de 

regenperiode een deel van de muur omgevallen. Het oude gebouw kan dus bijna niet meer gebruikt worden. 

Daarom is de lokale bevolking al hard bezig aan het nieuwe gebouw. We kregen even geleden van Paul Ma-

waya te horen dat er zelfs al aan het dak wordt gewerkt! Ze konden aan het dak beginnen omdat wij alvast 3500 

euro hebben overgemaakt. Mooi om te zien dat het goed gebruikt wordt! 

Op de onderstaande foto links ziet u het oude gebedshuis, ondertussen is hiervan een van de muren omgeval-

len. Aan de rechterkant ziet u het begin van het nieuwe gebedshuis. 

Nieuwe actie: Kaartverkoop 

We hebben een leuke nieuwe actie, de kaart-

verkoop! Eén van onze groepsleden heeft een 

aantal hele mooie kaarten ontworpen en die 

zijn nu te koop! Er zitten 6 kaarten in een setje 

en een setje kost maar €5,00. Wilt u ook zo’n 

mooi setje? In de hal ligt een bestellijst klaar. 

Daarnaast kunt u ook uw bestelling mailen naar 

acties@diaconaaljongerenproject.nl 

Op de plaatjes hiernaast ziet u een selectie van 

de kaarten. U kunt meer foto’s vinden op onze 

site en op onze Facebookpagina.  

BELANGRIJK! U heeft het misschien binnen de kerk al gemerkt: er zijn een aantal veranderingen mbt bankreke-

ningnummers. Wij hebben ook een ander rekeningnummer. Het rekeningnummer is nu NL 23 RABO 0373 7422 

90 tnv Diac HG Maranatha Nieuw-Lekkerland inz. Diaconaal Jongerenproject onder vermelding 

van MALAWI PROJECT. Het ouder rekeningnummer wordt binnenkort opgeheven, dus daar kunt u geen geld 

meer naar overmaken.  



Voorstellen 
Omdat een groot deel van de groep niet uit de Maranatha kerk komt, kent u waarschijnlijk niet alle gezichten 

van de groep Malawi 2019. Daarom gaan we alle leden van de groep aan u voorstellen. Elke Kalata zullen er 

weer nieuwe gezichten voorbij komen. Daarnaast worden alle nieuwe foto’s en voorstelstukjes op Facebook en 

de site toegevoegd. In deze Kalata zullen de tweede vier deelnemers worden voorgesteld! 

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Rianne Heijboer (r), ik ben 18 jaar oud 

en ik kom uit Zoetermeer. Ik doe de opleiding SAW 

(Maatschappelijke zorg) en zit in mijn laatste jaar. Ik 

hou van lezen en muziek maken en speel zelf dwars-

fluit. Ik vind het heel leuk om anderen te helpen. 

Daarom vind ik het ook ontzettend leuk om mee te 

gaan naar Malawi, om daar iets voor die mensen te 

kunnen betekenen, maar ook om die cultuur te leren 

kennen. Daarnaast lijkt het mij mooi om te zien dat 

God overal Dezelfde is, ook in Malawi!  

Groetjes Rianne  

 

Mijn naam is Tamarah Koolwaaij (l) en ik kom uit Pa-

pendrecht. Ik ben 17 jaar en zit in het 2e jaar van de 

opleiding verpleegkunde. Ik hoorde van dit project 

via meiden uit mijn klas. Ik was meteen enthousiast en 

had me snel aangemeld. Dit lijkt mij al zo lang leuk 

om te gaan doen en ik kon deze kans niet laten gaan. 

Het lijkt me een super mooie ervaring! 

Groetjes Tamarah 

Hoii, Ik ben Rhodé Labee (l). Ik ben 17 jaar oud en 

woon hier in Nieuw-Lekkerland. Ik doe de opleiding 

tot verpleegkundige op het Hoornbeeck in Rotter-

dam. Ik kijk er erg naar uit om van de zomer naar Ma-

lawi te gaan met deze gezellige groep. Ik vind het 

ontzettend mooi om op deze manier iets voor anderen 

te kunnen betekenen. 

Groetjess Rhodé 

Hallo allemaal!  

Ik ben Noa Provily (r) en ik ben 17 jaar oud. Ik woon 

ik Alblasserdam en ik ga naar school in Papendrecht 

(CSG de lage waard). Ik hoop dit schooljaar mijn 

VWO af te ronden en met een diploma in de pocket 

naar Malawi te gaan. Ook verdien ik wat bij in de Xe-

nos en speel ik graag piano. Ik kerk in Alblasserdam 

in de evangelische gemeente Jozua. 

Ik ga mee op reis, omdat ik meer van God wil leren 

door deze ervaring heen. Ook hoop ik dat ik een hel-

pende hand kan zijn voor de mensen daar.  

Groetjes Noa 

Opbrengsten tot nu toe 

We kregen veel vragen over hoe het er-

voor staat met de begroting en of op 

schema zijn met alle opbrengsten. Daar-

om hebben we in deze Kalata een tabel 

om wat inzicht te geven. 

In de tabel is te zien dat we al €24.000 

hebben opgehaald. Dat is al een ontzet-

tend mooi bedrag, maar we zijn er nog 

niet.  

Verder kunnen we nog rekenen op ca. 

€14.000 aan verplichte eigen bijdrage 

van de deelnemers, dit zorgt voor een 

mooi deel van de opbrengsten. 

In totaal laat deze grafiek zien dat we al 

goed op weg zijn, maar dat we nog heel 

hard aan de slag moeten!  


