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Inmiddels zijn we alweer bijna vier maanden in Malawi. Voor ons is de afgelopen 

periode heel snel gegaan. We vinden het fijn om weer eens wat dingen te delen met 

u, zodat u weer op de hoogte bent. 

 

Nieuwe woonplek 

Inmiddels zijn we verhuisd naar de overkant van de weg. Wat een groot, licht huis hebben 

we, met zoveel ruimte! We hebben echt een aantal deuren van slaapkamers dichtgedaan 

omdat we die niet gebruiken. We genieten er erg van dat we het konden inrichten met 

spulletjes die in de container zijn meegegaan. Het idee dat we hier voor langere tijd 

wonen, geeft ook wel rust. Het is fijn om gewoon wat boeken van jezelf in de kast te zien 

staan en dat als je iets nodig hebt je niet meer hoeft te bedenken in welke doos dat ook 

alweer zat. In het huis zit een fijne keuken waar je lekker kunt koken en bakken en er is 

meer dan voldoende ruimte om lekker te zitten ’s avonds. Dat de netwerkverbinding nu 

ook binnen handbereik is, voelt best comfortabel. Om het huis ligt een prachtige tuin 

waar verschillende fijne plekken zijn om van het mooie uitzicht te genieten. Erik z’n 

kantoor bevindt zich op hetzelfde terrein als het huis, dus dat is echt luxe. 
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Werk Margriet 

Inmiddels heb ik (Margriet) een sollicitatieprocedure achter 

de rug en ben ik aangenomen als Primary Teacher van 

Reception Class vanaf september 2017. Wat voelt dat fijn! Er 

leek geen zicht te zijn op vacatures in het komende jaar 

maar omdat één van de leerkrachten eerder naar zijn 

thuisland teruggaat kwam er nu toch een plekje. Het was 

best spannend om weer gewoon een brief te schrijven, een 

proefles te geven en een gesprek te hebben met bestuur en 

directie… Heel blij was ik dan ook toen ik hoorde dat ik 

volgend schooljaar inderdaad fulltime een eigen groep zal 

hebben. Het is een groep van 20 jonge kinderen waarmee ik 

het leesproces tegemoet ga. Erg leuk en ook een uitdaging 

om dit te gaan doen volgens het Britse curriculum. Het voelt 

prettig dat ik in deze weken voorafgaand aan de vakantie de 

gelegenheid heb om het leerjaar en de kinderen beter te 

leren kennen. Daarnaast is het echt een voordeel dat ik 

vanaf begin maart vier dagen per week als vrijwilliger op 

deze school rondgelopen heb. Dat maakt dat na bij de start 

van het nieuwe schooljaar de collega’s en kinderen maar ook 

het systeem, niet helemaal nieuw meer zijn. Heel bijzonder 

is het voor ons hoe dit allemaal verlopen is. We zien hierin 

ook echt de hand van God en zijn er heel dankbaar voor.  

Naast de werkzaamheden op school merken we ook dat de 

school voor leuke nieuwe contacten zorgt voor zowel Erik 

als mij. De school heeft hier ook meer een rol van een 

community waar je gemakkelijk in opgenomen wordt. 

We merken in ons dagelijks leven hier ook echt dat we al 

heel aardig ons plekje vinden. We vinden het heel bijzonder 

hoe dit proces verloopt. We zijn gezond, slapen goed en 

voelen ons prettig. Regelmatig spreken we onze verbazing 

erover uit dat Malawi nu onze woonplek is. We hebben 

inmiddels ook contacten opgedaan die ervoor zorgen dat 

we rondom het werk andere afspraken hebben. Daar 

genieten we van. We realiseren ons wel regelmatig dat bij 

het opbouwen van contacten altijd ergens de gedachte leeft 

dat het tijdelijke contacten zijn: in zo’n leefgemeenschap 

hier zie je ook dat mensen na kortere of langere tijd vaak 

weer vertrekken naar een ander deel van de wereld. De 

kunst is wel om deze mensen als friends on the road te zien 

en op de momenten dat je wél op elkaars weg bent de 

vreugde ervan te beleven. Het levert juist vaak ook hele 

mooie gesprekken op die je normaal gesproken na een 

eerste ontmoeting misschien niet zo snel met mensen zou 

hebben. 

Op de zaterdagen en andere vrije momenten genieten we 

erg van de prachtige natuur. We vinden het heerlijk om te 

wandelen, maar gaan er soms ook op de fiets op uit. 

Inmiddels heeft Erik een motor gekocht waarmee we ook 

gemakkelijk de berg op kunnen voor een wandeling. We zijn 

naar het prachtige Liwonde Park geweest (dat ligt hier niet 

ver vandaan) en hebben Game Haven bezocht. Als we de 

landkaart van Malawi bekijken en andere mensen spreken 

over het land, merken we wel dat er nog heel veel mooie 

plaatsen te bekijken zijn. In de komende periode hopen we 

daar ook meer gelegenheid voor te hebben wanneer 

Margriet vrij is van school. 

Ook tijdens schooldagen is er soms echter tijd om van het 

prachtige land te genieten. Ik ben voor een tweedaagse trip 

naar de Mulanje geweest met een klas van Sir Harry’s 

International School. Op donderdag de berg op, een nacht 

slapen in een berghut en tenten en op vrijdag weer afdalen 

naar beneden. Het was bijzonder om mee te maken. De 

natuur was zo overweldigend! Het was een intensieve klim 

voor de kinderen maar de sfeer was goed en het was erg leuk 

om dit met hen en een aantal nieuwe collega’s te doen. Ook 

deze activiteiten maken dat ik meer gewend raak op school 

en in het land.
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Werk Erik 

Het (samen)werken met de Malawianen verloopt goed. Ik 

(Erik) ben erg dankbaar voor de soepele contacten, zowel 

met de collega’s binnen de stichting (HHK Mission) als de 

verschillende voorgangers en medewerkers van de 

‘Reformed Presbyterian Church of Malawi’ (RPC). 

Onlangs ben ik op pad gegaan met enkele collega’s van de 

stichting om maïs te kopen. In Malawi wordt erg veel nsima 

gegeten, een pap van maïsmeel. Zoals wij Nederlanders 

vaak aardappelen eten, Italianen pasta en Aziaten rijst, zo 

eten Malawianen dus nsima. Nu net de oogsttijd voorbij is – 

en op veel plaatsen de oogst (redelijk) goed is geweest – is 

de maïs nog goedkoop. De beste tijd dus om voor de rest 

van het jaar in te kopen. In totaal meer dan 110 zakken maïs 

en 10 zakken rijst gekocht, elk van 50kg (!) per stuk. Een 

aardig karwei om ze één voor één te laten vullen, dicht te 

laten naaien, te vervoeren en vervolgens te bezorgen bij de 

collega’s. Dat we er op deze manier gezinnen hebben 

kunnen helpen, is erg mooi! 

Binnen de RPC ben ik begonnen om gezamenlijk te zoeken 

naar alternatieve inkomstenbronnen. Tot nog toe is de RPC 

(vrijwel) geheel afhankelijk van de hulp van de Zending 

Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK). Vanzelfsprekend willen 

we naar een situatie werken waarbij de RPC volledig 

zelfstandig en onafhankelijk kan functioneren, zowel 

financieel als organisatorisch. Dat vraagt heel veel tijd en 

werk. Het is – gelukkig – niet het doel van de ZHHK om dat 

binnen de drie jaren, die wij hier zijn, te bereiken, maar wel 

om er een goed begin mee te maken. En, zoals het plaatje 

op de eerste pagina zegt, is het belangrijker om met elkaar 

ver te komen, dan alleen snel ergens te komen. 

Met de RPC wordt nu aan een zakelijk plan gewerkt om de 

inkomsten te vergroten. Als dat plan gereed is, dan liggen er 

nog wat ideeën op de plank. Dus voorlopig nog genoeg te 

doen. 

Met de leden van de synod council (lees: breed moderamen) 

van de RPC wordt, als vervolg op het bezoek van enkele 

leden van de Generale Diaconale Commissie uit Nederland, 

nogmaals diverse organisaties bezocht. Eerst hebben we 

zo’n twee maanden geleden kennismakingsgesprekken 

gevoerd. Nu worden de projecten zelf bezocht om te zien 

welke organisatie het beste in staat lijkt om leden van de 

RPC te helpen bij verbetering van de landbouwmethoden. 

We hopen en bidden dat we met ons werk van dienst  

kunnen zijn. Elke dag merken we dat we de hulp van de 

Heere nodig hebben: wijsheid, inzicht, toewijding, liefde.
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Vervoer 

We maken allebei dankbaar gebruik van de nieuwe 

mountainbikes, die we gekregen van De Geus Tweewielers 

(Oud-Beijerland) en onze ouders. Margriet fietst er sowieso 

elke dag mee de berg af naar school en ’s middags weer de 

berg op naar huis. Erik fietst af en toe mee. En in het 

weekend komen de fietsen ook goed van pas. 

De auto, die we hier ter beschikking kregen, was aan 

vervanging toe. Op de rode Nissan NP300 stond ruim 

290.000 kilometer en over de wegen in Malawi telt dat 

dubbel. In goed overleg met de commissie zending en de 

bureaumedewerker kon een tweedehands Toyota 

LandCruiser worden aangeschaft. Geen spatje luxe, maar 

wel een auto die als heel betrouwbaar en duurzaam bekend 

staat. 

Trouwens, naar een bijeenkomst gaan met de auto, 

betekent eigenlijk per definitie dat de wagen overvol raakt! 

Zo moest ds. Van der Bas onlangs, kort voor een 

bevestigingsdienst van een predikant, nog vier kinderen 

ophalen met zijn auto (waar maximaal zeven personen in 

passen); hij kwam met vijftien man (!) terug. En op de 

terugweg waren onze beide auto’s ook volgeladen. Het was 

met de vorige auto: officieel twee voorin en drie op de 

achterbank. Dat werd: twee voorin, vier op de achterbank 

en zes in de laadbak! 

Erik heeft in de afgelopen tijd zelf een motor gekocht. 

Daarmee gaat hij regelmatig op pad, zeker als hij Zomba of 

de nabije omgeving bezoekt. Je komt overal wat sneller, het 

is een stuk zuiniger en je hoeft ook her en der niet met een 

grote auto voor de dag te komen. En ook ds. en mevrouw 

Van der Bas hebben beiden een motor aangeschaft. Zo 

kunnen we ook met elkaar op pad. 
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Dank 

We zijn verwonderd dat we met zoveel mensen in contact 

kunnen blijven. Op verschillende manieren hebben we 

contact en worden we op de hoogte gehouden over het 

reilen en zeilen in Nederland: via e-mail, via WhatsApp, via 

Skype. Daar zijn we erg dankbaar voor. 

Daarnaast willen we ook WebNL en Beeldkracht, 

voetbalvereniging Herkingen ’55, SFA Packaging bv, Brové 

Plastics en NeeleVAT Logistics bedanken voor wat zij eerder 

al hebben meegegeven: ballen, frisbees en speelgoed om 

uit te delen in Malawi. De kinderen hier zijn er bijzonder mee 

verguld. Ze kunnen vaak hun geluk niet op als iets krijgen: je 

hoort ze meteen juichen en gaan in een groep spelen. Zo 

leuk om dat te zien! 

Ook hier in Malawi zijn niet alle mensen elkaar goed gezind. 

Het zou te rooskleurig zijn om te doen alsof mensen hier in 

dat opzicht beter zijn. Er zijn tal van problemen. Maar het is 

wel bijzonder om te merken hoe snel mensen dankbaar en 

tevreden zijn. Dat zien wij echt als iets wat we kunnen leren 

van hen. Verreweg de meeste Malawianen hebben amper 

geld om hun kinderen naar school te laten gaan en hebben 

geen elektriciteit of water in huis. Velen hebben een huis dat 

niet (helemaal) waterdicht is. Maar ondanks dat, zie je vaak 

blijdschap en dankbaarheid in hun ogen. En vaak hoor je ze 

uitspreken dat God goed is: dat wat ze hebben, van God is 

gekregen! Het lijkt dat mensen hier dat gemakkelijker 

benoemen en ook daar leren wij van.
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