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D i a c o n a a l  j o n g e r e n p r o j e c t  

Voor u ligt weer een nieuwe kalata, wat vanuit het Chichewa vertaald wordt naar ‘brief’. In deze kalata leest u 

meer over het nieuwe project en een nieuwe actie! 

 

September 2021 

Thea Mawaya (ons contactpersoon en vaste rots 

in Malawi) en haar kinderen zijn twee weken  

geleden in Nederland aangekomen. Gemakkelijk 

ging dat niet, want vlak voordat ze zou komen, 

werden zij en haar oudste zoon positief getest op 

corona! Na 3 weken in quarantaine gezeten te 

hebben en ontelbare keren testen, was de test 

eindelijk negatief en mochten ze op reis. Ze had 

haar familie hier in Nederland al 3 jaar niet  

gezien in verband met reisrestricties door het 

coronavirus. 

We zijn ontzettend dankbaar dat ze uiteindelijk 

toch nog kon komen! Ze is door de Ufumu-

commissie uitgenodigd voor een echte ‘Braai’, 

waar ze overlegd hebben over de voortgang van 

een nieuw project.  

Op de foto staan Paul en Thea met hun kinderen 

Het nieuwe project  -  ROOTS 
Paul Mawaya heeft een aantal jaar geleden zijn werkgebied verlegd. Eerder was hij predikant bij een 

vaste gemeente in Malawi. Nu heeft hij geen vaste gemeente meer en reist hij heel Malawi door om 

trainingen te geven over zending. Hiermee leidt hij mensen op tot zendeling. Die zendelingen kunnen 

dan vervolgens hun geloof verkondigen binnen en buiten Malawi. Veel van die zendelingen hebben 

hun eigen stamtaal, waardoor ze op een unieke manier binnen die stammen in Malawi aan de slag 

kunnen. Daarnaast helpt Paul hen ook om de bijbel te vertalen in stamtaal, zodat iedereen de bijbel in 

zijn eigen taal kan lezen. Paul reist nu rond om deze trainingen en begeleiding te geven, maar het 

idee is om één vaste plek te creëren waar dit werk uitgevoerd kan worden. Dat is waar ROOTS voor 

moet gaan zorgen.  

ROOTS (vertaling: wortels) ontleed haar naam aan Kolossenzen 2: 7 “Geworteld en opgebouwd in 

Hem”, of zoals in het Engels “ Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him”. 

Het idee is dat ROOTS mensen van over de hele wereld samenbrengt. Zo brengt het Evangelie men-

sen samen vanuit alle richtingen van deze aarde en zend hen ook weer uit om de onbereikte volkeren 

Project 2023 
Het duurt nog even, maar we hopen in 2023 weer naar Malawi te gaan! Dit is onder voorbehoud, om-

dat het wel moet kunnen met de dan geldende regels. In het voorjaar 2022 hopen we hier meer infor-

matie over te geven! 



Zoals met wel meer dingen te-

genwoordig, heeft Corona voor 

wat vertraging gezorgd. Geluk-

kig heeft de Familie Mawaya 

wel een geschikt stuk land kun-

nen vinden en dat ook kunnen 

kopen (zie de foto rechts). Maar 

helaas betekent dit niet meteen 

dat ze kunnen gaan bouwen. 

Eerst moet er een waterput ge-

graven worden, want dat is no-

dig om cement mee te maken. 

Dan kan er een muur om het 

stuk land gebouwd worden, om te laten zien dat het land echt van hen is. Anders lopen ze het risico 

dat iemand anders er op gaat bouwen. Nadat de muur gebouwd is, kan de echte bouw hopelijk ook 

van start! Maar dit proces is behoorlijk tijd– en geld rovend, mede door de enigszins starre bureau-

cratie in Malawi. Daarnaast is fondsenwerving nu lastiger geworden, omdat iedereen in Malawi zelf 

ook getroffen is door corona en de toekomst onzeker is.  

Voortgang ROOTS 

De kaartenactie komt weer terug!! Omdat de 

kaartenactie zo goed liep 2 jaar geleden, heb-

ben we besloten om hem nog een keer te orga-

niseren. Met behulp van onze vaste ontwerper 

Emmelieve (deelnemer Malawireis 2019) is er 

een nieuw setje kaarten bedacht. Deze kaarten 

zijn vanaf eind september verkrijgbaar.  

 

Afgelopen zaterdag is er voor de allerlaatste 

keer hout gekloofd. Deze laatste dag heeft 570 

euro opgebracht voor het nieuwe project. Wij 

willen iedereen bedanken die in de afgelopen 

jaren hout bij ons hebben besteld! 

Acties 

Meer lezen? 

Je kunt alles natuurlijk ook nale-

zen op onze website: 

diaconaaljongerenproject.nl 

En bezoek ook eens onze Face-

bookpagina! 

 

Wist je dat wij ook een instagram account hebben? 

Je kunt het vinden onder diaconaaljongerenproject.nl 

Volg ons snel om als eerste de mooiste foto’s te zien! 

https://www.instagram.com/diaconaaljongerenproject.nl/ 

  


