
Nieuwsbrief
Jaargang 12 • Nummer 2 • oktober 2022

In deze nieuwsbrief:
• Hoe is het in Malawi?
• Het is weer zover: 
 ons volleybaltoernooi
• Uitbreiding werkgroep
• Iets voor jou!? 
• Vooraankondiging concert
• Toe aan een goed glas wijn? 

Gebedspunten
Wilt u met ons danken voor:
• het feit dat corona in Malawi vrijwel 
 onder controle is 
• de uitbreiding van onze werkgroep
• de voortgang van de projecten in Malawi

Wilt u ook bidden voor:
• de blijvende nood in Malawi
• onze vrienden in Malawi
• de geplande acties

Uitbreiding 
werkgroep 
We hebben versterking gekregen in 
onze werkgroep! Trijntje Bloemert is 
nu officieel toegetreden. We zijn blij 
met haar versterking. Welkom Trijntje!

Iets voor jou!? 
Na een tijd van covid kan er nu weer een 
reis gepland worden. Daar zijn wij erg blij 
mee, want nu kunnen wij onze vrienden 
in Malawi weer bezoeken. In Malawi is 
het ook een onrustige tijd geweest met 
covid en overstromingen. Het is fijn om 
ze weer te kunnen ontmoeten en te 
helpen. Het plan is om in de zomer van 
2023 weer voor een paar weken naar 
Malawi te gaan. Daar willen wij graag weer 
helpen met bouwen, irrigatie en leuke 
activiteiten organiseren voor de kinderen. 
Lijkt het jou altijd al leuk om een reis 
met een doel te maken of denk je nu 
je dit leest ‘ik zou hier graag meer van 
willen weten’? Mail dan gerust naar 
info@hoevelakennaarmalawi.nl. 
Wij vertellen jou (jullie) dan graag meer.
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Vol = vol,
dus geef je 

snel op!

Hoe is het in Malawi?

Het is weer zover: ons volleybaltoernooi

Een nieuwsbrief kan natuurlijk niet zonder 
informatie uit Malawi zelf. We hebben helaas 
een lange tijd geen bezoek kunnen brengen 
aan Malawi en zijn afhankelijk van de input 
die aangereikt wordt vanuit de stichting 
en onze broeders en zusters ter plaatse. 

De overstromingen aan het begin van het 
jaar hebben er flink ingehakt. Veel gebieden 
met enorme schade en verwoeste huizen. 
Door de beperkte middelen is herbouw 
lastig. Ook de gewassen zijn enorm be- 
schadigd en weggespoeld. In het voorjaar 
is de oogst beperkt geweest, daar zijn de 
gevolgen nu van te merken. De EBC 
(kerkgemeenschap) heeft maïs uitgedeeld 
voor de eerste nood. Daarnaast is er veel 
geïnvesteerd in het opnieuw zaaien van 
gebieden, hopend op een goede oogst. 
Hiervoor zijn zaden aangereikt voor onder 
andere maïs en zoete aardappelstronken. 
Daarnaast is er plastic uitgedeeld als 

tijdelijke oplossing om de huizen en kerken 
bruikbaar te maken… Kortom, grote nood 
die op afstand lastig te bevatten is!
Positieve berichten zijn er gelukkig ook: 
covid is vrijwel onder controle.

We hebben de afgelopen tijd gelukkig op 
afstand de nodige hulp kunnen bieden. 
Begin van het jaar hebben we diverse 
landbouw-/irrigatieprojecten mogen 
ondersteunen (financiering zaden, pomp 
en tassen waar gericht groenten in 
verbouwd kan worden). Verder hebben 
we geld overgemaakt om onder andere 
de kerk in Malope te bouwen. We zijn 
dankbaar dat we kunnen melden dat de 
laatste hand gelegd wordt aan de kerk 
(de vloer). 

De planning is dat we komend jaar 
(2023) weer richting Malawi gaan.
We kijken er naar uit!

De werkgroep Hoevelaken Naar Malawi 
organiseert weer een volleybaltoernooi in 
‘De Slag’, Zuiderinslag 2 te Hoevelaken. 

Dit jaar organiseren wij ook een jeugd-
toernooi voor deelnemers tot 16 jaar. 
Het toernooi is op zaterdag 29 oktober, 
dus schrijf deze datum snel in je agenda! 

Vind je het leuk om mee toe doen of wil je 
meer informatie? Kijk dan op onze site: 
www.hoevelakennaarmalawi.nl/volleybal. 
Hier kun je jezelf ook al gelijk aanmelden!

De kerk in Malope ligt in het district Phalombe/ Mulanje. Hier was nog geen kerkgebouw en kwam 
de gemeente samen onder een boom. Door onze donatie is deze kerk gebouwd en nu bijna af.

http://www.hoevelakennaarmalawi.nl
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Hoe kunt u helpen?
> Door voor ons werk te bidden;
> Door de mensen in Malawi in uw voorbede 
 mee te nemen;
> Door onze folder en nieuwsbrief te 
 verspreiden en onze naamsbekendheid 
 te vergroten;
> Door ons financieel te steunen, 
 structureel of incidenteel.

Op de hoogte 
blijven of steunen?
Elk kwartaal komt er een nieuwsbrief uit. 
Hierin staan de acties die wij opzetten en het 
laatste nieuws. Wilt u ook een nieuwsbrief van 
onze werkgroep? Meldt u dan aan via onze 
e-mail. Dit kan ook via de website. Dan krijgt u 
per mail de laatste acties en nieuwtjes 
toegestuurd. Wilt u uitgebreide of meer 
informatie over Opdracht in Afrika? Dit kan via 
de site van de stichting opgevraagd worden.

Colofon
Contactpersoon Jan van Wincoop
Telefoon (033) 785 18 55
E-mail info@hoevelakennaarmalawi.nl
Internet (werkgroep) 
www.hoevelakennaarmalawi.nl
Internet (stichting) www.opdrachtinafrika.nl

 www.facebook.com/hoevelakennaarmalawi
 @werkgroep_HNM

Bank NL36 INGB 0007 9101 10 
t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika te Huizen.   
(Giften zijn aftrekbaar van de belasting, 
KvK inschrijfnummer: 41192021)

Vooraankondiging concert 17 februari 2023

Toe aan een goed glas wijn? 

Op D.V. 17 februari 2023 organiseren wij 
weer een groots concert. Dit concert 
vindt plaats in één van de mooiste kerken 
van Nederland. Onder andere Martin Mans 
zal zijn muzikale talent ten toon spreiden. 
Daarnaast zullen er solisten en andere 
begaafde musici optreden. Het wordt 
weer mogelijk om vanuit Hoevelaken met de 
bus naar het concert te worden gebracht. 
Natuurlijk kunt u eveneens op eigen gele- 

genheid gaan. Meer informatie volgt snel.
Reserveer deze avond vast in uw agenda!

Er komt weer een wijnactie aan! 
De wijnen zijn van topkwaliteit en worden 
door ons zelf getest.  De wijn kost per 
doos € 40 en natuurlijk komt de opbrengst 
geheel ten goede aan onze activiteiten in 
Malawi. Zodra de wijnen zijn geselecteerd 
laten we u dat weten!

http://www.studiofrisk.nl
http://www.hoevelakennaarmalawi.nl
http://www.hoevelakennaarmalawi.nl
https://www.engelrepro.nl/
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