
Zicht op de vrouwenbond

Vrouwen in Malawi
Malawi: het ‘Zwitserland van Afrika’

Malawi, een heel andere wereld, 

maar wel met vrouwen zoals u en ik!

A. Rijken-Ubak

Leden van een vrouwenvereniging:

herkenbaar aan dezelfde kleding!
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M
alawi is op 6 juli 1964 

als onafhankelijke staat 

ontstaan uit de Engelse 

kolonie Nyasaland. Het 

land grenst aan Zambia, Tanzania en 

Mozambique. Het is ongeveer 3,5 keer 

zo groot als Nederland, en de bevolking 

telt maar liefst 15 miljoen mensen. 

Tweederde van hen leeft onder de ar-

moedegrens. 

Samen met mijn man en oudste zoon 

vlieg ik naar Lilongwe, de hoofdstad 

van Malawi. De vlucht duurt ruim 11 

uur, en vanuit het vliegtuig zien we al 

hoe groen het landschap is. Onze jong-

ste zoon wacht ons op en rijdt ons naar 

zijn huis in Malosa. Het eerste wat 

opvalt, zijn de rijen mensen die langs 

de weg lopen. 

Malawi loopt! En dat is bittere nood-

zaak vanwege het gebrek aan vervoer-

middelen. Alleen mannen lijken te 

"etsen, vrouwen lopen vaak langs de 

weg met een baby op de rug en een 

mand op het hoofd. Soms hebben ze 

een krans van gevlochten maisstengels 

op hun hoofd om de mand extra te 

ondersteunen. Ze dragen lange rokken 

omdat blote knieën taboe zijn. 

Malawiaanse vrouwen hebben een 

zwaar leven. Ze staan vroeg op om wa-

ter te halen, en de loodzware emmers 

dragen ze op hun hoofd terug naar 

huis. Vaak zijn ze zwanger of hebben 

ze een kind op hun rug. Na het water 

halen, maken ze vuur van gesprokkeld 

hout en koken ze water en pap voor 

het gezin. Ze maken het huis schoon 

en verbouwen mais, rijst en aardnoten. 

Daarbij verzorgen ze de kinderen, die 

meestal tussen de ouders in slapen. 

De afstand tussen man en vrouw groeit 

dan letterlijk en "guurlijk met het aan-

tal kinderen.

Mais is hét voedsel in Malawi! Elk 

klein lapje grond wordt met de hand 

bewerkt en beplant. Het regenseizoen 

begint in december en eindigt in maart, 

de oogst volgt in april en mei waardoor 

voorraden kunnen worden aangelegd. 

Kunstmest kost zo’n € 25,-- voor een 

klein veldje. Dat is helaas te duur voor 

de meeste gezinnen en daarom is de 

oogst vaak onvoldoende om een jaar 

van te leven. Vanaf januari raakt het 

voedsel op: een moeilijke tijd voor veel 

gezinnen. Er wordt dan nogal eens wat 

mais gestolen, en doordat de nieuwe 

mais hoog staat, kun je ongezien weg-

komen…

Behoudens wat kruimeldiefstallen (en 

corruptie) is er weinig criminaliteit in 

Malawi. Geweld is zeer zeldzaam en 

er zijn dan ook talloze hulpverleners. 

Ze zijn inmiddels meer gericht op het 

geven van duurzame hulp. Bijvoorbeeld 

niet alleen voedsel geven, maar ook 

onderwijs over het verbouwen van ge-

wassen. En meer nadruk op voorkomen 

van ziekten dan op het bestrijden ervan. 

Malawi: het ‘Zwitserland van Afrika’
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Van de redactie

A. Rijken-Ubak

Naast de gebruikelijke rubrie-

ken, vindt u in deze bijdrage 

een artikel over ‘Vrouwen in Mala-

wi’. Dit naar aanleiding van onze 

reis naar het Afrikaanse land.

Ds. R.J. Oomen, die daar als zen-

dingspredikant werkt, stelde voor 

om een dag mee te gaan naar de 

door hem gegeven Vrouwencur-

sus in Phalombe. Dat was een hele 

belevenis. Alleen al het zingen in 

het Chichewa was prachtig om te 

horen. Indrukwekkend is bovenal 

dat er ook in Malawi een volk mag 

zijn dat het Evangelie mag horen. 

Om, ook als vrouwen, je leven 

proberen in te richten naar het 

Woord van God. 

De gedachten gaan ook nog 

vaak terug naar Emily, de 

nanny van onze zoon. Een korte 

tijd hebben onze levens elkaar 

gekruist en waarschijnlijk zien 

we elkaar in dit leven nooit meer. 

Ze is, net als zovelen van ons, ook 

moeder en oma. Onze wens en 

bede is dat voor haar en voor ons 

mag gelden dat het einde eenmaal 

vrede zal zijn. 

We denken aan het vijfde vers van 

Psalm 86:

Al de heid’nen, door Uw handen

Voortgebracht in alle landen,

Zullen tot U komen, Heer’,

Bukken voor Uw aanschijn neer,

En Uw Naam ter ere leven;

Gij zijt groot en hoogverheven;

Gij doet duizend wonderheên;

Gij zijt God, ja, Gij alleen.

Soms heeft hulp onbedoelde bijeffec-

ten. Zo zijn er veel muskietennetten 

aan de bevolking uitgedeeld om mala-

ria te voorkomen. De netten worden 

echter nogal eens als visnet gebruikt, 

en door de "jne mazen worden ook de 

kleine visjes gevangen. Dat heeft tot 

gevolg dat de hoeveelheid vis in het 

Malawimeer afneemt. Gelukkig gebrui-

ken veel mensen de netten ook zoals 

bedoeld en is de sterfte door malaria 

de afgelopen jaren afgenomen. 

Het Malawimeer beslaat een groot deel 

van Malawi. Het is in 1859 door David 

Livingstone ontdekt, tijdens een van 

zijn expedities om de handel te be-

vorderen en slavernij te stoppen. Aan 

de rand van het meer zien we talloze 

vrouwen hun kleding wassen, vervol-

gens hun haren en aansluitend ook nog 

de vaat. De kinderen spelen om hen 

heen in het water. Het meer is voor 

toeristen berucht vanwege een parasiet 

die in het water zit, en waartegen je zes 

weken na het zwemmen een pil moet 

innemen, om langetermijnklachten (of 

zelfs blaaskanker!) te voorkomen. 

Zomba, de vroegere hoofdstad, ligt op 

30 kilometer afstand van Malosa. Op de 

oude begraafplaats in het midden van 

de stad liggen veel Engelse soldaten en 

kolonisten begraven. In deze stad wo-

nen ook de beide zendingspredikanten 

van onze kerk. Op zondag gaan we met 

ds. K. Klopstra naar de kerk in Muula, 

en na de dienst worden we hartelijk bij 

hem thuis ontvangen. De volgende dag 

gaan we op bezoek bij ds. R.J. Oomen 

en bezoeken we de Bijbelschool. 

Op dinsdag gaat ds. Oomen naar Pha-

lombe om een vrouwencursus te geven. 

Het dorpje ligt zo’n 55 kilometer van 

Zomba, en zijn vrouw en ik gaan met 

hem mee. Onderweg halen we nog di-

verse vrouwen uit verschillende dorpen 

op. Zelfs een baby van 7 dagen gaat 

mee! Het is even passen en meten, 

maar alles past toch in de auto. Alleen 

de achterklep kan niet dicht…  

Op de Vrouwencursus worden met 

behulp van de Bijbel diverse onderwer-

pen behandeld, zoals kleding, huwelijk, 

abortus, ontvangen van gasten, begrafe-

nisrituelen, toverij en bijgeloof. Er zijn 

veel vrouwen op afgekomen en de kerk 

in Phalombe zit behoorlijk vol. Namens 

de Vrouwenbond breng ik de groeten 

aan hen over.

Tussen de middag eten we bij een ou-

derling. De gastheer zit op een lagere 

stoel. Dat is de gewoonte in het land 

Diverse vrouwen willen mee en de achterklep kan niet meer dicht
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om zo respect te betonen aan de gas-

ten. De vrouw des huizes, haar moeder 

en haar schoonzuster zitten achter het 

huis op de grond te eten. We krijgen 

Nsima (maispap) en geitenvlees. Het is 

de bedoeling om met de handen bal-

letjes te draaien van de Nsima maar ik 

gebruik maar gewoon een vork… 

Behalve Nsima eten Malawianen ook 

veel groenten, gepofte mais, bruine bo-

nen, plantenwortels en pompoenblade-

ren. In plaats van snoepjes kauwen de 

kinderen op stukjes suikerriet. Ze eten 

ook veel vis. De kop van de vis geldt 

als lekkernij en deze is dan ook voor de 

man. Andere lekkernijen zijn gedroogde 

rupsen, gebakken torretjes, vliegende 

rode mieren, en… geroosterde muizen!

Onze zoon Dingeman werkt als arts 

voor de VN en reist voor aidsbestrij-

ding de regio rond. Het huis wordt 

daarom permanent door twee mannen 

bewaakt, een vereiste van de VN, maar 

hij zegt: ‘Mam, stelt u zich er maar 

niets van voor. Als er echt gevaar dreigt, 

zijn deze jongens als eersten weg…!’ 

Onze schoondochter Femke werkt 

als arts in het St Luke’s ziekenhuis in 

Malosa en neemt ons mee voor een 

rondleiding. Het ziekenhuis behoort 

tot de ‘Christian Health Association of 

Malawi’, waartoe ongeveer 40% van de 

ziekenhuizen in Malawi behoren. Het 

is een organisatie voor zendingszie-

kenhuizen. De resterende 60% van de 

ziekenhuizen zijn van de regering, waar 

de zorg gratis is. Bij zendingsziekenhui-

zen moeten patiënten vaak een kleine 

bijdrage leveren voor hun behandeling 

of medicatie.

In het ziekenhuis zit een vrouw op 

de grond met een ernstig zieke baby. 

Ze antwoordt in eerste instantie ont-

kennend op de vraag of ze HIV heeft. 

Uiteindelijk geeft ze het pas de vol-

gende dag toe. Het is nog altijd een 

groot taboe. Ongeveer 15% van de 

Malawiaanse vrouwen tussen 15 en 45 

jaar zijn besmet met het virus, wat het 

immuunsysteem verzwakt waardoor 

patiënten vaak infecties krijgen. In het 

ziekenhuis worden ongeveer 70% van 

de bedden bezet door patiënten met 

HIV en het virus veroorzaakt ongeveer 

68.000 doden per jaar. Naast HIV zijn 

er ook veel andere infecties, zoals: diar-

ree, longontstekingen, hepatitis A en B, 

buiktyfus, malaria, wormeninfecties en 

tuberculose.

Phalombe: Vrouwencursus

Malawimeer: wassen van kleding, haren en vaat, terwijl kinderen zwemmen
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Om het grote tekort aan artsen te 

compenseren, wordt er gewerkt met 

zogenaamde ‘clinical of"cers’ (niveau 

tussen HBO verpleegkundige en arts). 

Ze doen veel goed werk en vangen een 

deel van het artsentekort op in vele 

Afrikaanse landen.

Elke vrouwelijke patiënt krijgt een 

zogenaamd ‘Vrouwengezondheidspas-

poort’. Ziekten worden omcirkeld en 

de hoeveelheid cirkels geeft een snelle 

indruk van de gezondheid. 

Zwangere vrouwen vertellen nooit 

wanneer ze moeten bevallen. Zelfs een 

echtgenoot weet dat niet. Zou ze het 

wel vertellen, dan kan dat ‘ongeluk’ 

brengen voor zichzelf of voor het kind. 

Ook een babyuitzet maken ze niet 

van te voren klaar. Dan verzoek je de 

goden: je pronkt met iets wat er nog 

niet is! Het gebeurt ook nogal eens 

dat er onverwachts een tweeling wordt 

geboren! Bij zwangere vrouwen worden 

niet veel echo’s gemaakt en tweelingen 

komen in Malawi vaker voor.

Als in Nederland iemand met een 

buitenbaarmoederlijke zwangerschap 

Malosa: het huis van nanny Emily staat in het midden, links woont haar zoon 

en rechts haar moeder

Phalombe: tot slot een groepsfoto

Het verschil tussen Malawi Nederland  

Moedersterfte 460/100.000 10/100.000

Sterfte onder de 5 jaar 118/1.000 4/1.000

Levensverwachting 50 jaar 81 jaar

Artsen 190 (1/100.000) 59.000 (350/100.000)
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veel bloed in de buik verliest en daar-

voor bloed nodig heeft, dan krijgt deze 

vrouw donorbloed. In Afrika is er een 

groot tekort aan donorbloed en vandaar 

dat men de techniek van ‘autotransfu-

sie’ gebruikt. Het bloed wordt daarbij 

uit de buik geschept, gezeefd door 

enkele gaasjes en dan teruggegeven aan 

de patiënt via een infuus.

Malawi kent een hoge babysterfte. 

Omdat er vaak baby’s overlijden, be-

schermt de vrouw zich hiervoor door 

het kindje de eerste dagen geen naam 

te geven. Zo maakt het kindje nog geen 

echt deel uit van de gemeenschap. Het 

krijgt ook nog geen of"ciële begrafe-

nis. Zo proberen de vrouwen minder 

verdriet te hebben van het jonge over-

lijden. 

Er zijn veel problemen in de gezond-

heidszorg, voornamelijk veroorzaakt 

door corruptie en vriendjespolitiek. 

Daardoor is er vaak een gebrek aan 

medicatie en materiaal (zoals infusen, 

spuiten, katheters, antibiotica, pijnstil-

lers, verband).

Daarnaast zijn de cultuur en gewoon-

ten heel anders; zo willen mensen vaak 

niet dat hun kind een maagsonde krijgt 

om voeding toe te dienen, omdat ze 

geloven dat dit de dood veroorzaakt. 

Hetzelfde geldt voor zuurstof. De toe-

stand van patiënten die dit nodig heb-

ben is vaak kritiek, en ze overlijden dus 

relatief vaak. De mensen om hen heen 

denken dan soms dat de maagsonde of 

de zuurstof de dood veroorzaakt heeft.

In Nederland hoor je steeds vaker het 

woord ‘participatiesamenleving’. Het 

woord zullen ze in Malawi niet kennen 

maar de betekenis van dat woord wel! 

In een gemeenschap zijn familie, buren 

en dorpsgenoten sterk met elkaar ver-

bonden. In Malawi is het namelijk heel 

gewoon dat men voor elkaar zorgt. Er 

zijn geen problemen met kinderoppas 

en bejaardentehuizen zijn overbodig. 

Als mensen in een ziekenhuis liggen, 

verzorgen de familieleden een patiënt. 

Ze wassen de zieke en koken het eten. 

De ‘Vrouwen in Malawi’ spelen hierbij 

een sleutelrol. We dragen deze vrou-

wen en hun gezinnen in het gebed op. 

De Heere geve bovenal dat er ook in 

Malawi een volk gevonden mag worden 

dat de Christus der Schriften kent.

Phalombe

Vrouwengezondheidspaspoort

Malosa: nanny Emily doet de was 
Thabisa slaapt rustig door...

Langs de weg...
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Agenda

19 maart
Ouddorp: regioavond Zuid-West

Spreker: dhr. A. van Wolfswinkel 

Onderwerp: ‘Voltooid leven’. Hoever 

kan de medici gaan?

8 april
Kesteren: regioavond Midden/Oost

Spreker: ds. W. Nobel 

Onderwerp: Huisgodsdienst

16 april
Lunteren: huishoudelijke vergade-

ring | Spreker: ds. H.J. van Marle

14 april
Elspeet: regioavond Noord-Veluwe

Spreker: ds. R.P. van Rooijen

21 april
Waddinxveen: regioavond West

Spreker: ds. R.W. Mulder

1 oktober
Lunteren: 7e Bondsdag

17 november
Ridderkerk: Toerustingsdag

Spreker: ds. P. den Ouden

Onderwerp: Een christenvrouw in 

deze tijd

26 november
Elspeet: Toerustingsdag

Spreker: ds. P. den Ouden

Onderwerp: Een christenvrouw in 

deze tijd

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende 

fotokaarten te koop!

Kopij voor de website en voor het 

volgende blad kunt u voor 23 maart 

e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl

Van de bestuurstafel

C.B. Hovestad-Stoffer

Als u dit leest is het begin 

maart en komt het einde van 

het winterseizoen alweer in zicht. 

We hopen dat de Heere de behan-

deling van de Bijbelstudies over 

‘De Tien Geboden’ wil zegenen. 

In de maand april is het weer 

tijd voor onze huishoudelijke 

vergadering. Deze wordt gehou-

den op donderdag 16 april in 

Lunteren en is bestemd voor de 

bestuursleden van de aangesloten 

verenigingen. 

Ook dit jaar zijn er twee leden van 

het landelijk bestuur aftredend. 

Dit zijn de 1e presidente mw. N. 

Schalkoort-Zijderveld en de 2e 

penningmeesteresse mw. A.C. van 

Ark-van de Steeg. 

We zijn dankbaar en blij, dat mw. 

Schalkoort en mw. Van Ark zich 

weer herkiesbaar hebben gesteld. 

Het is goed voor de continuïteit in 

het bestuur dat er niet teveel wis-

selingen zijn, al kunnen sommige, 

persoonlijke, omstandigheden 

iemand doen besluiten zich niet 

herkiesbaar te stellen. Gelukkig is 

dit nu niet aan de orde! 

Volgens de statuten moeten 

er tegenkandidaten zijn. 

Twee dames zijn bereid gevon-

den zich hiervoor beschikbaar te 

stellen. Mw. K. Klaassen-van de 

Lagemaat uit Elst en mw. D. Boe-

rendans-Deetman uit Doornspijk 

willen we dan ook vanaf deze 

plaats hartelijk danken voor hun 

bereidwilligheid.

We wensen u allen een goede 

afsluiting van het winter-

seizoen.

Dit voorjaar hopen we ons 7e Bijbelstudieboekje uit te geven.
Het gaat over het ‘Onze Vader’ en de indeling is als volgt:
01. Ds. K.J. Kaptein Waarom is bidden noodzakelijk?
02. Ds. G. Kater Wat en hoe te bidden?
03. Ds. J.A. Kloosterman Onze Vader, Die in de hemelen zijt
04. Ds. K. Klopstra Uw Naam worde geheiligd
05. Ds. A. Kos Uw Koninkrijk kome
06. Ds. L. Krooneman Uw wil geschiede, gelijk in den
  hemel, alzo ook op de aarde
07. Ds. H. Lassche Geef ons heden ons dagelijks brood
08. Ds. W.M. van der Linden En vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren
09. Ds. H.J. van Marle En leid ons niet in verzoeking,    

 maar verlos ons van den boze
10. Ds. J. van Meggelen Want Uw is het Koninkrijk en de 
  kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid
11. Ds. A. Meuleman  Amen

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2015-2016

Mededelingen
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Dauwdruppeltjes
Vrucht

W
e zijn weer een nieuw 
jaar ingegaan en mogen 
nog zijn in het heden der 

genade.

Als een vijgenboom zijn we geplant in 

een wijngaard. Een vijgenboom mocht 

alleen in een wijngaard staan als de 

opbrengst voor de Heere was. De heer 

van de wijngaard komt om vrucht, al 

drie jaren lang. Als het blijkt dat er 

geen vrucht is, geeft hij de wijngaar-

denier opdracht om de boom uit te 

houwen.

Maar de wijngaardenier zegt: ‘Laat 

hem nog één jaar staan, en ik zal mest 

om de wortels van de boom leggen, 

misschien zal hij dan vrucht dragen.’

De voorbede van de wijngaardenier 

wijst op de voorbede van Christus, 

de grote Voorbidder. Een mens moet 

wakker geschud worden. De Heere 

gebruikt de wet om een mens wakker 

te schudden en zodoende de kwaal 

aan te wijzen. Het Evangelie wordt 

ons gepredikt, en de beloften daar-

aan verbonden. Dit wordt als mest 

om onze levensboom gelegd. Wij zijn 

door de Heere op het erf van de kerk 

gebracht. Beide middelen worden 

beproefd, en zien uit naar vrucht. De 

dienaren van Gods Woord prediken 

ons: ‘Bekeert u, bekeert u’, waarom 

zoudt gij sterven en niet leven. Dit 

laat ook zien wat een geduld de Heere 

met ons zondaren heeft. Zo komt de 

Heere opnieuw naar Zijn wijngaard, 

en Hij vindt geen vrucht. Hij heeft er 

alles aan ten koste gelegd, maar vindt 

nochtans geen vrucht aan deze vijgen-

boom.

Hij beklaagt zich bij de wijngaar-

denier, ‘Ik zocht naar vrucht, maar 

vond ze niet’. De Heere, de God van 

hemel en aarde heeft ons geschapen, 

en mag van ons verwachten dat we 

vruchten van gehoorzaamheid, liefde 

en bekering voortbrengen. Een mens 

is veel meer het eigendom van God, 

dan een boom ooit kan zijn van een 

mens. Dan moet Hij het zeggen: ‘Deze 

vijgenboom beslaat onnuttig de aarde’. 

De Heere kijkt uit naar vrucht. Het is 

niet genoeg als er alleen bladeren, en/

of bloesem groeien waar uiteindelijk 

geen vrucht uit voortkomt. Alleen ver-

andering is niet genoeg, vernieuwing 

is nodig. Maar Hij vindt geen vrucht. 

Het vonnis klinkt: ‘Houw hem uit’.

Deze gelijkenis komt tot ons als een 

opdracht, maar ook als een eis, en 

wijst ons op onze verantwoorde-

lijkheid. Kunnen wij vanuit onszelf 

vruchten voortbrengen? Nee! Vanuit 

onszelf brengen wij stinkende vruch-

ten voort. Alleen als we door wederge-

boorte en bekering Christus ingelijfd 

worden, zullen er vruchten van geloof 

en bekering zijn. We mogen hier niet 

achter verschuilen, maar moeten hier-

mee in de nood terechtkomen, zodat 

we door de werking van de Heilige 

Geest Christus nodig mogen krijgen. 

We lezen in het Woord: ‘Uit u geen 

vrucht in der eeuwigheid, uw vrucht is 

uit Mij gevonden.’

A.C. van Ark-van de Steeg
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