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Beste supporters en belangstellenden, 

De laatste update van onze programma manager in Malawi, Mackinly, begon met een 

bijbeltekst uit Galaten 6: 9: ‘Laten we niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd 

zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven’.   

Dat is het motto waarmee Wells of Joy aan de slag gaat in Malawi. Maar het is ook een 

oproep aan ons om ons steentje te blijven bijdragen. Zo kunnen we er met z’n allen aan 

bijdragen dat er hoop komt in de levens van zoveel mensen. Verbetering van levensom-

standigheden is ons doel. Maar met het helpen van mensen,  ervaren zij ook een stukje 

liefde en aandacht, ze worden niet vergeten in hun vaak zo moeilijke omstandigheden. 

Ze worden bemoedigd om vol te houden, door te gaan en hopelijk zelf ook aangestoken 

om een licht te zijn voor een ander.   

Wells of Joy is weer volop actief geweest de afgelopen maanden. De volgende punten 

uit het rapport van Mackinly, de project manager, laten dat zien: 

 112 kinderen krijgen dagelijks voedsel en onderwijs op het ‘daycare centre’: velen 

zijn wees of hebben 1 ouder, andere zijn beter af en betalen schoolgeld 

 Er zijn twee lokalen bijgebouwd zodat kinderen nu t/m ‘groep 3’ op het centrum 

kunnen blijven en niet een gevaarlijke weg waar heel veel ongelukken gebeuren 

over hoeven te steken. 

 6 van de 8 ‘groep 8’ leerlingen hebben een certificaat en gaan volgend jaar naar de 

middelbare school 

 Maar liefst 11 jongeren zijn dit jaar klaar met de middelbare school. Samen hebben 

ze nagedacht over wat hun dromen voor de toekomst zijn. Zie daarvoor bijgevoeg-

de foto’s  

 Elke week bezoekt Mackinly samen met de vrijwilligers een aantal patiënten van 

jong tot oud om te zien hoe hun omstandigheden te zijn en ze waar nodig te helpen 

of aan te moedigen 

 Het groepsleningenprogramma gaat heel goed. Er zijn allerlei handeltjes van ver-

koop van groenten tot het houden van kippen en varkens tot handeltje in plastic 

waren. 

 

 

We hebben in deze Covid– tijden gemerkt dat de inkomsten achterblijven. 

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 

Alvast bedankt namens alle patiënten en medewerkers in Malawi! 

Wells of Joy team Nederland 

Marjan van den Bos, Annette Hara, Aline Paul, Hanna van Bragt, 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 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 

Daycare 

Jeugd luncht op cen-

trum tijdens pauze 
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Deze jongeren zijn hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en hebben temid-

den van alle uitdagingen in het leven hun  middelbare school afgemaakt . Zij 

vertellen wat hun droom is voor de toekomst: 

Deodatus, 21 jaar 

Wil graag oplei-

ding houtbewer-

king doen  

212 Euro 

James, 20 jaar 

Wil graag autome-

chanica doen 

371 Euro 

Alessa 19, 

Opleiding han-

del, wil graag 

kippen houden 

en verkopen 

160 Euro 

Shupikai, 23 jaar, 

is lichamelijk ge-

handicapt. 

Wil graag opleiding 

kleding maken  

212 Euro 

Deze vrouwen doen mee met het groepsleningenprogramma en hebben ver-

schillende handeltjes opgezet. Een van hen heeft zelfs een koe kunnen ko-

pen! 


