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Situatie Malawi na Cycloon Idai
De afgelopen maand is het zuidoosten van Afrika hard getroffen
door Cycloon Idai. Het gaat hier vooral om Mozambique, Zimbabwe
en Malawi. Als gevolg hiervan zijn gebieden overstroomd. Huizen
en akkers zijn verwoest. Mensen zijn omgekomen, gewond geraakt
of lijden ontberingen vanwege voedseltekorten en cholera. Miljoenen ervaren het vernietigende effect van deze ramp.
Cycloon Idai heeft ook zijn sporen nagelaten in de gebieden vlakbij
Maliya en Mudi, waar jeugdleden in 2015 en 2017 een gebedshuis
hebben gebouwd. Er zijn steenlawines vanaf de Michiru Mountain, een berg in de buurt, naar beneden gekomen. Hierdoor zijn huizen en maïsvelden verwoest en zijn mensen gewond geraakt.
Paul Mawaya heeft de afgelopen tijd de situatie rondom Likole in kaart proberen te brengen, de plaats waar de
deelnemers aankomende zomer heen reizen. Zijn pastorale werkzaamheden werden bemoeilijkt doordat wegen onbegaanbaar waren. Het was daarom een tijd onduidelijk of gemeenteleden van de Likole CCAP getroffen
waren en hoe het gebedshuis erbij stond, waarvan de bouw inmiddels goed op gang was gekomen. Gelukkig is
Likole gespaard gebleven! Er is geen sprake van een negatieve impact van de cycloon op Likole.
Hulpdiensten zijn in de rampgebieden actief bezig met het opvangen van mensen en het verspreiden van voedselpakketten. Daarnaast zijn op sommige plaatsen de herstelwerkzaamheden gestart. Toch is er nog steeds
sprake van een noodsituatie waarin geen tijd te verliezen is. We willen u vragen om te bidden voor alle mensen
die door deze ramp zijn getroffen.
Op de foto rechts boven ziet u maïsplanten die bedolven zijn onder de modder. Op de foto rechts onder was
een maïsveld, maar daar is na de overstroming (die deze keien heeft meegenomen) niets meer van over. Op de
foto linksonder ziet u een vrouw bij haar verwoeste huis.

Actieplanning:
SPONSORLOOP: op 5 april is er een sponsorloop voor de leerlingen van de Wegwijzer. De opbrengst is voor
het Diaconaal Jongerenproject. We wensen de lopers veel succes!
ROMMELMARKT: Overal in de kerk wordt er al druk voorbereid voor de rommelmarkt en ook wij zijn al druk
bezig! Wij zullen weer met een kraampje op de rommelmarkt staan en dit jaar hebben we iets anders dan voorgaande jaren.. Wat dat is blijft nog even een verrassing, maar we kunnen wel verklappen dat het ontzettend
leuk wordt! Houd voor updates onze Facebook en onze site in de gaten en we zien u graag op 13 april!
AUTOWASSEN: Let op! De volgende keer autowassen is pas op 4 mei! Volgende week is er dus geen autowassen!

Voorstellen
Omdat een groot deel van de groep niet uit de Maranathakerk 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 voor de derde keer vier deelnemers worden voorgesteld!
Hoi,
Ik ben Zerina Huizer (l) en ik ben 17 jaar. Ik zit nu in
mijn laatste jaar van het VWO en volgend jaar ga ik
studeren. In mijn vrije tijd speel ik volleybal. Ik ga
mee naar Malawi om mijn steentje bij te dragen aan
de samenleving daar en mijn horizon te verbreden.

Ik ben Thomas den Ouden (l), 21 jaar en woon in
Nieuw-Lekkerland. Vanaf januari werk ik als vrachtwagenchauffeur bij Jan Kees Boer Transport.
De reis naar Malawi sprak mij aan, omdat mijn zus al
jaren in Malawi woont, en ik me graag in wil zetten
voor de mensen die minder hebben dan wij.

Groetjes, Zerina

Groeten Thomas

Hee!

Hoi,

Mijn naam is Anne-Ruth Baas (r), 18 jaar en volg de
opleiding onderwijsassistent op het Hoornbeeck College in Gouda, waar ik het ontzettend naar mijn zin
heb!

mijn naam is Esther Munter (r). Ik ben 17 jaar oud en
woon in Ridderkerk (Oostendam). Ik ben de jongste
in een gezin van 5 kinderen. Ik heb een bijbaantje in
de Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht en hier werk
ik als helpende.

Afgelopen zomervakantie kreeg ik te horen dat ik
mee kon voor een werkvakantie naar Malawi; het lijkt
mij mooi om voor die mensen iets te betekenen en
het land te leren kennen. Daarnaast is het al heel lang
mijn droom en dit lijkt mij een geweldige kans die ik
met beide handen aan wil pakken!
Lieve groetjes, Anne-Ruth

Actie: sponsorzwemactie

Nu zit ik in het tweede leerjaar van verpleegkundige
op het Hoornbeeck college in Rotterdam. Een aantal
meiden van de groep zit bij mij in de klas. Een vriendin van mij vertelde mij over de reis en wat we dan
gingen doen. Hierop heb ik gelijk ja gezegd. Ik heb
erg veel zin om met de groep naar Malawi te gaan.
Groetjes Esther

Op zaterdag 30 maart was onze sponsorzwemactie. De actie was een succes!! Het was een enorm gezellige middag en er zijn ongelofelijk veel baantjes gezwommen: in totaal 2290. Dit is bijna 60 kilometer! Dit is door 33
deelnemers (waarvan 16 uit de Malawigroep) bij elkaar gezwommen, dat zijn gemiddeld 69 baantjes per deelnemer. Met al deze baantjes is er tot nu toe €6807,97 euro opgehaald, een ongelofelijk mooi bedrag! We willen
daarom alle zwemmers én sponsoren hartelijk bedanken voor de inzet!
Nog een paar leuke feitjes: de meeste baantjes zijn ge
zwommen door Alexander Ghantous, namelijk 133!
Daarna kwam Joost de Mik met 107 baantjes. Het meeste
sponsorgeld is opgehaald door Bert-Jan de Keijzer,
namelijk €1613,27!

Meer lezen?
U kunt alle nieuwe informatie lezen
op onze website: diaconaaljongerenproject.nl. En bezoek ook eens onze
Facebookpagina!

