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Beste supporters en belangstellenden, 

 

In deze nieuwsbrief wil ik wat dingen delen uit het jaarverslag van 2021 

van de programma manager Mackinly.  

Mackinly: We danken God voor het werk dat gedaan wordt door de vrijwilligers 

van Wells of Joy. Ze gaan de mensen in hun dorpen langs en het gebeurd zo 

vaak dat er kinderen rondlopen, die niet naar school gaan. Vaak hebben ze 

alleen een moeder, die verzuimt de kinderen naar school te sturen. Het aantal 

kinderen wat op de kinderdagverblijven in onze twee centrums is daardoor 

weer omhoog gegaan. Er zijn nu ongeveer 80 kinderen op beide centra. 

Verder gaat Wells of Joy zich meer richten op goed onderwijs. Het bleek dat 

kinderen na Wells of Joy kinderdagverblijf vaak niet naar de basisschool gin-

gen, nadat ze 6 geworden waren. Reden hiervoor is dat de scholen erg ver 

zijn en de kinderen ook nog moeten oversteken op een gevaarlijke plaats waar 

jaarlijks veel dodelijke ongelukken gebeuren. Daarom hebben we besloten om 

te starten met ‘primary school’ (basisonderwijs) voor de eerste 4 klassen. Zo 

gaan de kinderen naar school en blijven ze onder hoede van Wells  of Joy, 

waar ze bekend zijn en zonodig begeleiding krijgen. Er komen ook andere 

kinderen, die schoolgeld betalen. De school is al aangemeld bij Ministry of 

Education. Het is de bedoeling om dit een sustainable project te maken.  

Het lukt niet altijd om jongeren te motiveren om positief te leven en hun best te 

doen op school. Maar er zijn ook veel mooie voorbeelden: Lawrence Mapondo 

heeft het zo goed op school gedaan, dat hij in aanmerking komt voor de uni-

versiteit. Helaas is dat wel voor eigen kosten en is de opleiding ontzetten duur 

(ongeveer 3000 euro per jaar). Hij is de eerste jongere in Wells of Joy die dat 

heeft bereikt. Lawrence is een fijne jongen, die hard werkt om zijn doelen te 

bereiken. Vier van zijn klasgenoten, die slechte cijfers hebben gehaald, zien 

hem nu als voorbeeld en gaan hun vierde jaar overdoen en proberen ook ho-

gere cijfers te krijgen. Zes anderen zijn in april echt begonnen met de cursus-

sen, waar vorig jaar geld voor is opgehaald. We hopen dat het een succes 

wordt en dat ze daarna echt aan de slag kunnen met wat zij geleerd hebben 

en hun steentje kunnen bijdragen in hun familie en de maatschappij. 

WOJ wil u bedankten voor de 

gegeven steun , die al vele le-

vens in de gemeenschap posi-

tief veranderd  heeft. Gods 

zegen namens alle patienten, 

vrijwilligers en leiderschap 

van Wells of Joy 

 

 

 

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 
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Directe betaallink: 

https://

www.opdrachtinafrika.n

l/woj-actueel 

Lawrence Maponda 

Lokalen op centrum 

BCA voor basisschool 
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Jeugd op uitje in 
Majete Wild-
park tijdens 

Kerst  

Groepsfoto vrijwilligers 
na bijbelstudie 

Groep jonge-
ren in april 
begonnen met 
hun cursus 

Shupikai is begonnen 
met haar naaicursus! 


