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Helpen en leren door het verbinden van werelden 
 

 
7825 km 

 
1 uur 

 
Leeftijd 17+ 

 
Vertrek   Week 30 t/m 32 2023    Bestemming  Malawi 
Aantal   15 – 20 deelnemers    Funfactor  Gaaf! 
Prijs   ca € 2800 p.p. (Eigen bijdrage min € 800,-,  Ervaring   Onbetaalbaar 
   Exclusief excursies en zakgeld) 
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Op 1-1-2023 



Het project Programma (voorbeeld) 
• In samenwerking met Paul en Thea Mawaya 
• Het project in Blantyre staat onder leiding van Paul als 

zendingspredikant voor SIM (Society for international 
ministeries) in Malawi 

• De voertaal is Engels, de lokale taal is Chichewa 

1. Reisdag 
2. Kennismaking, verkenning building site 
3-4. Bouwen 
5. Mulanje mountain forest reserve 
6. Kerkdienst, vrije tijd 
7-10. Bouwen, ’s middags activiteiten met kinderen 
11-12. Kutchire lodge, boat safari  
13. Kerkdienst, vrije tijd 
14-16. Bouwen, ’s middags activiteiten met kinderen 
17. Kindertehuis bezoeken 
18. Blantyre city centre and market 
20. Kerkdienst, afscheidsdiner 
21. Vertrek 

Het werk 
• Afmaken van een trainingslokaal met slaapvertrekken, wat 

onderdeel is van een opleiding en retraite centrum “ROOTS” 
• De missie van “ROOTS” is het bieden van opleidingen en 

retraite aan kerkleiders en zorgverleners. (zorg gericht op de 
minder bevoorrechte vanuit christelijk perspectief) 

• Organiseren van kinder- en/of tienerprogramma’s 
(Bijvoorbeeld het opvoeren van een toneelstukje a.d.h.v. 
een Bijbelverhaal, het maken van knutselwerkjes met de 
kinderen en het doen van spelletjes) 

• Contacten opbouwen met de Malawiaanse bevolking 

Het verblijf 
Accommodatie 
- Er wordt geslapen in een gebouw of tent. Meer informatie 

hierover volgt later 
 
Voorzieningen 
- Stroom is beperkt beschikbaar 
- Douche en normale toilet 
 
Maaltijden 
- Vooral zelf koken, maar wellicht ook uit eten bij de lokale 

bevolking of in de stad. 

Afspraken 
We vinden het belangrijk dat je weet dat er een paar 
afspraken zijn die we met elkaar willen maken. Namelijk; 
• We zullen ter voorbereiding regelmatig bij elkaar 

komen. We verwachten dat je bij alle bijeenkomsten 
aanwezig zult zijn. 

• Als fondsenwerving ten bate van het project zullen 
we als groep verschillende acties organiseren. Ook 
hier verwachten we je aanwezigheid en een actieve 
houding. 

• Iedere deelnemer stemt in met de volgende regels 
(tijdens uitvoering op locatie): 

- Actief meedoen aan het programma. 
- Het dragen van gepaste kleding. 
- Je houden aan de overige, voor de reis 

gemaakte, afspraken. 

Excursies (niet bij de prijs inbegrepen) 
Bijvoorbeeld: 
• Mulanje mountain forest reserve 
• Kutchire lodge, Liwonde 
• Boat safari 
• Blantyre city centre and market 

Zelf regelen 

• Paspoort nog minimaal 6 maanden geldig 
• Inentingen en malariatabletten (bv. via GGD) 
• Reisverzekering 

Hervormde gemeente Maranatha 
Nieuw-Lekkerland 
 
Als gemeente willen wij de deelnemers op een praktische 
manier de ervaring van het dienen meegeven. Deze 
opdracht krijgen we immers van God, onze hemelse 
Vader. We proberen hiermee je levensstijl te stimuleren 
en hopen hierbij dat je de Here Jezus onze verlosser 
(beter) leert kennen, je meer en meer beseft dat je niet 
dient om “iets” te verdienen maar dat je het mag doen uit 
genade in liefde voor Hem. 
 
Door mee te doen aan dit project zal je levenservaring 
worden vergroot. Je zult steviger in je schoenen staan en 
we hopen dat je leert relativeren en het kleine te 
waarderen. Door mee te doen zal je leren jezelf in een 
groep met je omgeving in beweging te zetten om iets 
moois en groots te bereiken. 
 
Meer informatie op: www.diaconaaljongerenproject.nl 

Livingstone 
Deze reis wordt in nauwe samenwerking met Livingstone 
georganiseerd; 
 
Ervaring is de beste leermeester: op weg gaan, mensen leren 
kennen en met hen samenwerken aan een hoopvol project, geeft 
een essentiële ervaring, die je leven verandert. Tijdens de 
werkvakanties willen we laten zien dat armoede, onrecht of 
verdriet de ander geen tweederangs mens maakt.  
 
Met Livingstone ga je op reis. Je gaat naar een lokaal 
georganiseerd diaconaal ontwikkelingsproject met een 
praktische missie voor mensen die brood, kleding, onderdak of 
scholing hard nodig hebben. 

 


