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Beste supporters en belangstellenden, 

In deze laatste maand van het jaar kijken we terug. Het was een bijzonder jaar 

vanwege de corona-epidemie wereldwijd. Bijzonder om mee te maken hoe 

dezelfde epidemie alle mensen wereldwijd treft, wij hier in Nederland en ook 

onze mensen bij Wells of Joy in Malawi.  

Mensen in Malawi zijn gewend om te gaan met onzekerheden en tegenslagen 

in het leven. Als ik Mackinly, de programmamanager of mw. Changa, de direc-

teur spreek dan proef ik een veerkracht om telkens weer moed te vatten en 

een groot vertrouwen dat God zal voorzien. En dat in omstandigheden en situ-

aties, waar wij in Nederland ons geen voorstelling van kunnen maken. 

Dankbaar zijn we dat de epidemie in Malawi niet zulke ernstige gevolgen lijkt 

te hebben, de ziekenhuizen lijken de zorg goed aan te kunnen. Economisch 

heeft het wel grote gevolgen voor import en export. De prijzen stijgen en ver-

voer is een stuk duurder geworden. De scholen zijn een half jaar dicht ge-

weest, examens konden niet doorgaan. Er zijn veel tienerzwangerschappen, 

ook onder de jeugd bij Wells of Joy.  

In september zijn de scholen weer opengegaan en zijn ook de programma’s bij 

Wells of Joy weer gaan draaien. De jeugd komt weer samen. Ook zijn we be-

gonnen met een uitgebreider leningenprogramma, zodat mensen meer zelf-

voorzienend worden.  

Ook praktisch wordt er hulp geboden zoals bijvoorbeeld aan het huis van ago-

go (oma) Esther Kamoto. Ze is oud en niet meer mobiel. Vrijwilligers komen 

heel regelmatig langs om voor haar te zorgen. Afgelopen maand is  het dak 

gerepareerd, zodat ze droog is als de regens binnenkort komen. Op onze 

Facebookpagina kunt u meer foto’s en ook een kort filmpje waarin te zien is 

hoe Esther Kamoto  liggend op haar matje  God prijst voor de hulp die zij ont-

ving. 

Voor al het werk zijn we afhankelijk van giften. We hebben plannen om het 

groepsleningenprogramma uit te breiden en meer focus op de jeugd en scho-

ling te hebben. De prijzen gaan echter omhoog en we merken dat de inkom-

sten minder worden.  

We willen in deze brief een dringende oproep doen voor een bijdrage aan 

dit werk, zodat het door kan gaan! We zitten op het moment heel krap bij 

kas. We zijn heel blij met een gift en nog meer met een vaste bijdrage! 

We wensen jullie gezegende Kerstdagen!!, 

Wells of Joy team Nederland 

Marjan van den Bos, Annette Hara, Jolanda Bontenbal 

 

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 steu-

nen? 
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Agogo Esther Kamoto 

Creatief met maskers 
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