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Nieuws van de project manager: 

In Wells of Joy een van de doelen om te bouwen aan goede relaties en 

eenheid in het team. Moeder Theresa had gelijk toen ze zei: ‘Ik kan din-

gen doen, die jij niet kan. Jij kan dingen, die ik niet kan doen. Samen 

kunnen we grote dingen bereiken’.  

Het geeft zoveel voldoening om te werken aan een gemeenschappelijk 

doel met mensen die je helpen de beste versie van ‘jou’ te zijn. Met 

mensen die je weer oprichten als je het even niet ziet zitten. Die je uit-

dagen te geven wat in je zit. Het maakt niet uit of dat het werken met 

kinderen, met de jeugd, het werken met family’s of met de zieken. God 

heeft ons gemaakt om samen te werken met anderen om ons te helpen 

diegene te zijn, die Hij wil dat we zijn, op ons werk, thuis en overal.  

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het bouwen van relaties 
met de lokale kerken in ons gebied. De kerken waar onze vrijwilligers 
en patienten uitkomen. Dit heeft ons erg geholpen om erachter te ko-
men welke hulp nodig is en ook om met deze kerken samen te werken 
om deze kwetsbare mensen beter te helpen. Zo bouwen we aan sterke 
gemeenschappen. 

 

 

VAN BOVEN NAAR BENEDEN 

Patient op de  kliniek ...................................  

Jeugd luistert naar  verhaal ........................  

Ingang centrum BCA ...................................  

Mackinly vertelt een verhaal  ...................... . 

 

 



 

WoJ wil graag mensen helpen vanuit een holistische visie. Dat betekent dat we niet alleen bezig zijn 
met de lichamelijke noden als voedsel en medicijnen, maar ook met de sociale en geestelijke behoeftes 
van mensen. We zijn dit jaar gestart met kleine bijbelstudiegroepjes. Onze vrijwilligers komen samen 
in de huizen met patienten en doen bijbelstudie. Ze maken daarbij gebruik van Audio Bijbels, omdat 
velen niet of moeilijk kunnen lezen en schrijven. Patienten hebben nu de mogelijkheid om Gods 
Woord in hun huizen te horen. Dit project werd mogelijk gemaakt door de GZB. We hebben zo de re-
laties tussen onze vrijwilligers en patienten zien groeien. Hierboven een foto van ons team van vrijwil-
ligers met de audiobijbels in de hand. 

 

WoJ helpt kleine boeren zodat ze beter in staat 
zijn hun land te bewerken en er meer voedsel 
is. We doen dat door hen verschillende trainin-
gen op het gebied van landbouw te geven. 
Sommigen konden we helpen met kunstmest 
en we hebben van verschillenden van hen hun 
land bezocht en adviezen gegeven. De oogst 
zag er veelbelovend uit dit jaar, maar helaas 
werd van een aantal van hen de oogst wegge-
spoeld vanwege de problemen rondom cycloon 
IDAI.  

WoJ wil de Nederlandse Kerken en de GZB 

heel hartelijk bedanken voor de support die ze 

hebben gegeven aan de patienten die zijn ge-

troffen door de gevolgen van cycloon IDAI. Bij 

velen was er grote schade aan het huis en werd 

de oogst verwoest.  

Het heeft ons zeer geholpen om de mensen te 
helpen met mais, bonen, zeep, suiker, dekens 
en emmers.  
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NOODHULP 

VRIJWILLIGERS EN PATIENTEN 



JEUGD 

WELLS OF JOY…. 

……. is een christelijke thuiszorgorganisatie die  met een 

groep enthousiaste vrijwilligers werkt in  17 dorpen net bui-

ten Blantyre. We  richten ons op de chronisch zieken; de 

meesten van onze patiënten zijn HIV-positief en zitten on-

der de armoedegrens. We proberen onder andere  te helpen 

met: 

 basale medicatie 

 melkpoeder en andere voedingssupplementen 

 Schoolgeld  

 kleine  groepsleningen om een business te starten 

 jeugdprogramma. 

 dagopvang voor weeskinderen 

In al onze activiteiten  vinden we het belangrijk om het 

Woord van God te delen en onze patiënten te wijzen op  de 

Ene, die  onze Troost wil zijn in  leven en sterven. 

Wilt u ons steunen? 

Stichting Opdracht in Afrika, Huizen 

O.v.v. Wells of Joy 

IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 
Leiderschapsteam van Wells of Joy: 

Boven: Peter en Ethel Changa 

Onder: Mackinly en Ethel Changa 

Wells of Joy is heel bewogen met de jeugd en we bereiken hen door verschillende pro-
gramma’s zoals: bijbelstudies, Life Skills, entrepreneurschap programma’s, sport, on-
derwijs en vakantieprogramma’s. Op dit moment is het voor ons lastig om genoeg 
sponsors te krijgen om een heel aantal van de jongeren te helpen hun scholing af te 
maken. We hebben 12 jongeren, die nu op het middelbaar onderwijs zitten. Twee an-
deren doen nu een vervolgopleiding als automonteur. Maar in september zijn er weer 
een heel aantal extra klaar met de lagere school en willen 
graag naar de middelbare school, die een stuk duurder is. Het 
kost per jaar per student ongeveer E 75,00 



WELLS OF JOY IN BEELDEN 


