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Inmiddels is 2017 al bijna voorbij. Een goede aanleiding om weer een nieuwsbrief 

rond te sturen. 

 

Terugblik 

We kijken terug op een periode van werken, fijne contacten en heel wat bezoek. Wat was 

het leuk en waardevol om tijd met familie en vrienden door te brengen. Het voelt echt als 

een voorrecht dat zij nu ook weten waar je leeft, waar je je boodschappen doet en welke 

contacten je hebt. We hadden ook de gelegenheid om samen met hen het mooie Malawi 

verder te bekijken. Iets waar we elke keer weer verwonderd over zijn is dat ons bezoek 

elke keer weer arriveert met zoveel wensen, cadeaus en praktische en lekkere dingen 

voor ons van lieve mensen uit Nederland. Heel erg dankjewel daarvoor! Het zorgt elke 

keer weer voor een mooi moment als we alles uitpakken en de kaartjes lezen. We zien 

hierin ook echt de warme betrokkenheid terug. 

 

December in Malawi 

In deze periode realiseren we ons dat december in Malawi toch wel wat anders aanvoelt. 

Gevulde speculaas eten bij 30°C is al een belevenis op zichzelf. De andere 

weersomstandigheden blijken best wel wat invloed te hebben op je beleving van de tijd 

van het jaar, merken we. Neemt niet weg dat we genieten van de warmte, dat went snel. 

We merken wel dat het belangrijk is om bewust bij deze adventsperiode stil te staan 

omdat je er wat minder vanzelf aan herinnerd wordt. Op school wordt er anders en in de 

kerk eigenlijk geen aandacht aan besteed. We missen dat wel. Met het luisteren van 

kerstmuziek en het volgen van een adventskalender met een bijbelstukje voor elke dag 

proberen we dat op onze eigen manier in te vullen. 

De regenperiode is wel aangebroken en dat is ook goed. De hoeveelheid stroom door de 

dagen heen is zeer beperkt op dit moment, dus de regen is hard nodig om het waterpeil 

in Lake Malawi weer op niveau te krijgen zodat de waterkrachtcentrales hun werk weer 

kunnen doen. De afgelopen weken wordt er grofweg een schema gevolgd qua stroom 

van 24 uur geen stroom, dan 16 uur wel, 24 uur niet, 8 uur wel, enzovoorts. Het is fijn om 

te weten wanneer je de stroom weer verwachten kunt zodat je je was hebt klaarstaan en 

een taart in de oven kunt schuiven. We zijn echt wel aan de beperkte stroomvoorziening 

gewend geraakt. Zelfs zo dat Margriet op een avond met stroom haar schemerlampje 

naast het bed wilde uitblazen omdat er meestal een kaars brandt… Het is natuurlijk ook 

heel fijn dat we een generator hebben waar we gebruik van kunnen maken als we willen 

koken of als de laptop weer even opgeladen moet worden. 

 

Werk Margriet 

Inmiddels is de eerste term op school alweer afgerond. Wat is het leuk om te werken op 

deze school! Terugkijkend merkte ik dat het best spannend vond om 

verantwoordelijkheid te dragen voor het leerproces van deze jonge kinderen in een voor 

mij toch wel wat onbekend systeem. Het verrassende is dat er aan de andere kant zoveel 

paralellen zijn met eerder opgedane ervaringen waardoor het nu vooral weer heel erg 

leuk is. Het lukt goed om thema’s op te zetten die gekoppeld zijn aan de leerdoelen voor 

deze periode. Het is erg leuk om de reacties van de kinderen, ouders en collega’s hierop 

te zien. We zoeken bij ieder thema naar zinvolle activiteiten voor de verschillende 

leergebieden, bedenken welk stukje echte wereld we kunnen nabootsen in de role play 
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area en als het lukt koppelen we er een bezoek aan in Zomba. Dat maakte dat we bij het thema healthy food eerst een 

marktkraam met groente en fruit in de klas hadden en daarbij de markt bezochten in het centrum, vervolgens een restaurant 

inrichtten in de groep en een hapje en een drankje nuttigden bij Tasty Bites in Zomba en bij het thema healthy living een 

gym/fitnessruimte in de klas hebben ingericht en naar de echte gym in Zomba wandelden om een aerobics les te krijgen en 

de verschillende sportapparaten uit te proberen. Naast het uitdiepen van een thema leren de kinderen de phonics met behulp 

van een gebaar, een liedje en een verhaal. Het is onvoorstelbaar hoe ver ze deze letterkennis al hebben uitgebreid in de 

afgelopen maanden. Alle kinderen lezen korte woordjes en een aantal van hen kun je al met een gerust hart een leesboekje 

in handen geven met eenvoudige zinnen. Het is echt geweldig om van deze grote sprong in hun ontwikkeling getuige te zijn. 
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Naast het werk in mijn eigen klas waren er met name in de maand november veel sportactiviteiten op de eigen school maar 

ook samen met andere scholen in Blantyre waardoor we op zaterdag nogal eens op stap gingen met een groep kinderen. 

Het is een leuk ander stuk van het onderwijs waaraan op deze school veel aandacht wordt besteed. Het is een andere manier 

om ook groepsdoorbrekend meer van elkaars kinderen te weten en daar dus ook betrokken op te zijn.  

    

Community 

Het leven in de community van Zomba en Sir Harry’s maakt ook wel dat je je meer realiseert dat afscheid nemen van mensen 

hier meer onderdeel is van je bestaan. Families leven hier voor een aantal jaar en trekken dan weer verder. In de 

vrouwengroep gebeurt het regelmatig dat je afscheid neemt van iemand en ook in de klas met de kinderen komt dit 

regelmatig voor. Net zo gemakkelijk haken er ook weer nieuwe mensen of kinderen aan, dat is dan ook wel weer wat het 

ons brengt. We zijn heel blij met het leven in de community van Zomba. Het zorgt voor leuke contacten, positieve 

betrokkenheid op elkaars bestaan en mooie gesprekken. 

 

Werk Erik 

In de vorige nieuwsbrief stond dat ik de analyse van de huidige situatie van de kerk hier aan het afronden was. Ondertussen 

is de inventarisatie afgerond en is een rapport daarover naar de commissie zending in Nederland verstuurd. Onlangs is door 

de voorzitter van de commissie zending op de synodevergadering van de Hersteld Hervormde Kerk ook aangegeven dat er 

gestreefd moet blijven worden naar zelfstandigheid van de Reformed Presbyterian Church in Malawi, maar dat het 

tegelijkertijd met de grootste voorzichtigheid moet gebeuren. Een strak tijdschema is daarvoor niet aan te geven. Wel dat 

langer ondersteuning nodig is, meer dan eerder werd aangenomen. Dat is ook de lijn die in het rapport terug te vinden is. 

Al met al is er een bijzonder goede verstandhouding met de commissie zending. 

Het is nu van enorm belang om keuzes te maken voor de lange termijn. We bidden daarin om wijsheid voor de commissie. 

Het is niet eenvoudig om in saamhorigheid en gehoorzaamheid aan de Zender de lijnen uit te stippelen waarlangs in de 

komende jaren Deo Volente gelopen en gewerkt moet worden. Wilt u meebidden? 

De verstandhouding met de leiders binnen de kerk hier in Malawi is ook goed. Daar zijn we dankbaar voor. We zoeken 

gezamenlijk naar wegen hoe de organisatie versterkt kan worden. De voormannen binnen de kerk staan daar achter, sterker 

ze willen zelf ook wel dat de kerk minder afhankelijk wordt. Tegelijkertijd is er al jarenlange (financiële) hulp en zijn er amper 

inkomstenbronnen. Dat bemoeilijkt het proces aanzienlijk. En ook binnen de kerk zelf moet er heel wat overwonnen worden 

om de zelfstandigheid te bevorderen. 

In de week voor kerst was er de tweejaarlijkse general classis meeting van de RPC. Daarin is ook gesproken over de zoektocht 

naar een duurzame vorm van zelfstandigheid. Dat moet namelijk niet van bovenaf opgelegd worden, maar moet juist vanaf 
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het ‘grondvlak’, vanuit de gemeenten en classes, worden opgebouwd. Ik kreeg de gelegenheid om de vergadering toe te 

spreken en de vertegenwoordigers te bemoedigen. 

We hopen dat, in de paar jaren dat we hier hopen te zijn, mee kunnen werken aan het in gang zetten van een langzaam maar 

zeker proces om een vorm van duurzame zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvoorziening van de RPC. Daarvoor hebben 

we de hulp van de Heere nodig. Maar we mogen vertrouwen: Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal 

(1 Thessalonicensen 5 : 24). 

De samenwerking met ds. Van der Bas verloopt eveneens goed. We zijn beiden actief op een iets ander gebied, maar wel 

allebei ten dienste van de RPC en het zendingswerk. We zien elkaar door de week heen meerdere keren, maar we hebben 

allebei zo onze eigen bezigheden. En als vanzelf is er een open verstandhouding en leggen we elkaar dingen voor als we 

ergens over piekeren. We zien ook die band als een zegen van de Heere. 
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Slot 

Terugkijkend op 2017 is er in ons leven veel gebeurd. Toen we afscheid namen in februari vonden we het echt spannend hoe 

we op al deze veranderingen zouden gaan reageren. Een nieuwe leefomgeving, een nieuwe baan, nieuwe mensen en een 

andere cultuur. Terugkijkend zijn we heel verwonderd, want: het gaat goed met ons! Het leven hier heeft ons nieuwe 

inzichten, maar ook rust en ontspanning gebracht. Dat is heel bijzonder om te merken. 

We willen bij het schrijven van deze nieuwsbrief ook van de gelegenheid gebruik maken om een kerstwens te versturen.  

 

 

We wensen u van harte Gods zegen bij het kerstfeest en alle goeds voor 2018! 


