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Beste supporters en belangstellenden, 

 

We willen jullie graag een nieuwbrief sturen met positieve, hoopvolle berichten 

uit Malawi. En die zijn er gelukkig. Er gebeurt veel moois bij WOJ. Helaas is 

het leven in Malawi momenteel zwaar, de situatie in de wereld heeft ook een 

grote weerslag op de Malawiaanse economie. Prijzen zijn erg omhoog gegaan, 

veel levensbehoeften zijn onbetaalbaar geworden voor de Malawiaan en zeker 

voor de mensen uit de dorpen. 

Het hoopvolle 

Meerdere keren per week wordt het Woord van Hoop met kinderen, volwasse-

nen en vrijwilligers van de verschillende programma's gedeeld. Ook worden er 

bij WOJ verschillende Kerstvieringen georganiseerd. Wij hebben hier een extra 

bijdrage voor gegeven, zodat het ook echt feestelijk gevierd kan worden. We 

hopen en bidden dat al deze mensen Jezus echt (leren) kennen. 

Een heel aantal jongeren hebben een korte beroepsopleiding gevolgd. Sommi-

gen behaalden een autorijbewijs, anderen volgden een naaicursus of training 

voor timmerman. Voor volgend jaar staan trainingen voor de overige studen-

ten gepland. Ook worden de jeugdbijeenkomsten weer regelmatig georgani-

seerd. 

Bij een van de WOJ centra is een basisschool gestart m groep 4. Dit vooral om 

de kinderen goed onderwijs te geven. De effecten wat betreft een verbeterd 

gedrag van de kinderen worden in de dorpen opgemerkt. Een ander voordeel is 

dat de kinderen niet meer een drukke weg waar veel ongelukken gebeuren hoe-

ven over te steken. Onderwijs geeft hoop op een toekomst met minder armoe-

de. 

De uitdagingen 

Mensen in Malawi zijn gewend om kunstmest te kopen, wat normaal een veel 

betere oogst geeft. De prijs voor kunstmest is exorbitant. De meeste mensen 

kunnen dat dus niet aanschaffen. Mackinly, de programma manager,  kwam 

met het voorstel om in plaats van kustmest kippen- en geitenmest  voor de 

familie’s uit het WOJ programma. te gebruiken. Wij hebben hiervoor een gift 

overgemaakt. 314 families worden zo geholpen. Gebed voor goede regens en 

een hoopvolle oogst is nu extra hard nodig!  

 

 

 

 

 

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 

Directe betaallink: 

https://

www.opdrachtinafrika.n

l/woj-actueel 

Vrijwilligers! 

Lokalen op centrum 

BCA voor basisschool 
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De meeste mensen zijn nu allang door hun maisoogst van afgelopen 

april heen. De laatste maanden tot aan de nieuwe oogst zijn altijd pittige 

maanden. Zeker nu een zak mais niet te betalen is. Wij hebben extra geld 

voor mais gestuurd om de meest kwetsbare families te helpen. 157 WOJ 

patienten ontvangen een zak mais waar ze ongeveer een maand met hun 

gezinnen van kunnen eten. Eigenlijk is de voedseluitdeling verminderd 

omdat er meer gefocust wordt op het zelfstandiger maken van de men-

sen middels het leningen programma. Maar in deze omstandigheden 

kunnen we niet anders. 

Het leningen programma loopt helaas niet zo goed. Veel groepen waren 

goed bezig, maar hebben nu moeite met terugbetalen, omdat hun han-

deltjes niet meer succesvol zijn. Er was een kippenproject, maar omdat 

het kippenvoer erg duur is, was het niet meer rendabel en is het gestopt. 

Mensen gebruiken het geld wat ze terug moeten betalen voor de meest 

nodige levensbehoeften. Het is dan een keuze tussen terugbetalen of 

eten voor je kind. We hopen volgend jaar na de oogst weer te investeren 

in dit programma. 

In Nederland hebben wij ons als WOJ team samen met veel vrijwilligers 

ingezet om het geld voor al dit werk bij elkaar te krijgen. Een volleybal-

toernooi, mudrace, perenplukactie en fietspuzzeltocht werden oa geor-

ganiseerd. Voor als u/ jij hier bij geholpen hebt, veel dank daarvoor! Ook 

hebben we van kerken in Rotterdam en Lienden giften ontvangen. 

Op onze nieuwe website www.wellsofjoy.nl is meer te lezen over het 

werk van WOJ. Ook zijn wij te vinden op Facebook en Instagram. 

 

Draagt u/jij bij aan een Toekomst vol van Hoop voor de 

mensen in Malawi? Dit kan door voor het werk van WOJ te 

bidden en/ of een (Kerst)gift over te maken via: 

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

(directe betaallink) 

We wensen u gezegende Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

 

Hartelijke groet van WOJ Malawi &  Nederland: 

Jolanda, Marjan & Annette 

Jongeren! 

Jeugprogramma: 

running towards your 

Kinderdagverblijf 

http://www.wellsofjoy.nl
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