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Beste supporters en belangstellenden, 

 

Als eerste heel hartelijk dank voor iedereen die heeft bijgedragen aan de actie 

voor de Jeugd van Wells of Joy. Spontaan meldden enkelen  zich aan om één van 

de jongeren uit de vorige nieuwsbrief te sponsoren voor een vervolgopleiding. En 

in september is er nog eens Euro 3100,00 opgehaald door de jongeren van de 

Pelgrimskerk in Rotterdam tijdens de MudRun!  

Dat betekent dat James, Deodatus, Alessa, Shupikai en nog 10 anderen in januari 

kunnen starten met hun opleiding!  

Wat een fantastisch resultaat!  En wat een bemoediging voor deze jongens en 

meiden! Het geeft hun een kans, die de meeste jongeren in Malawi niet krijgen. 

Daarnaast is er vanuit de gemeente Lienden in september meegedaan met de jaar-

lijkse perenplukactie, waar ook weer een mooie bijdrage is uitgekomen! Superfijn! 

In Malawi wordt ook niet stilgezeten. De scholen zijn gelukkig weer open en ook 

het dagverblijf is dagelijks geopend. De vrijwilligers doen wekelijks huisbezoeken 

bij patiënten van het programma. Dit doen ze in teams. En soms gaan ze onder 

leiding van Mackinly met z´n allen. Er wordt geluisterd naar de mensen, gelezen 

uit de Bijbel, gezongen en gebeden. Dit stukje aandacht betekent zoveel vooral 

voor de ouderen en zieken, die zelf vaak geen mogelijkheid hebben om zelf op pad 

te gaan en soms zelfs gemeden worden door de omgeving en familie. Want zo 

iemand kost alleen maar en brengt niets op. Als het nodig is worden ze geholpen 

met een reparatie aan het huis, een rieten slaapmat, een deken, wat voedsel of 

medicijnen.  

In november is het bestuur van Opdracht in Afrika, waaronder Wells of Joy Neder-

land valt, op bezoek geweest (zie foto). Er is een vergadering geweest met het 

bestuur, waarin  de banden zijn versterkt en er weer nieuwe afspraken zijn ge-

maakt over de samenwerking. 

In de week voor kerst wordt er voor de jeugd  een speciale Kerstbijeenkomst geor-

ganiseerd compleet met maaltijd en kadootje, een hoogtepunt en zo fijn dat het dit 

jaar weer mogelijk is! 

Namens de jeugd, vrijwilligers en leiderschap van Wells of Joy in Malawi en ook 

namens het team hier wensen we jullie: 

Khrisimasi yodala ndi Chaka chatsopano chabwino 

Gezegende Kerstdagen en een heel goed Nieuwjaar! 

 

 

——————————————————————————————————————  

Helpt u mee om de mensen  in dit prachtige programma te blijven ondersteunen?  

Dat kan met een eenmalige of liever nog  regelmatige bijdrage!!  

Directe betaallink: https://www.opdrachtinafrika.nl/woj-actueel 

 

WELLS OF JOY…. 

……. is een christelijke thuis-

zorgorganisatie die  met een 

groep enthousiaste vrijwil-

ligers werkt in  17 dorpen 

net buiten Blantyre. We  

richten ons op de chronisch 

zieken; de meesten van onze 

patiënten zijn HIV-positief 

en zitten onder de armoede-

grens. Wilt u ons steunen? 

Stichting Opdracht in 

Afrika, Huizen          

O.v.v. Wells of Joy   

IBAN NL34 INGB 0003 

7233 35 
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Mackinly met een 
aantal jongeren 
die vanaf januari 
een opleiding gaan 
volgen 

Niet voor niets door de 
modder gegaan!! 

Bezoek van 
Jos en Gerjos 
Joosse van 
Opdracht in 
Afrika bij 
Wells of Joy. 

Vrijwilligers gezamen-
lijk op huisbezoek  in 
een dorp bij een patiënt 


