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Op maandag 24 januari en dinsdag 25 januari trok tropi-
sche storm Ana over het zuiden van Malawi. De soms he-
vige windvlagen en overvloedige regenval richtten veel 
onheil aan. Minstens 60 mensen kwamen om het leven, 
ruim 200 mensen raakten gewond en bijna 33.000 huis-
houdens ontheemd, diverse bruggen stortten in, van som-
mige wegen spoelden hele stukken weg, elektriciteitspa-
len gingen omver, gewassen op het land gingen verloren, 
kortom: in de geteisterde gebieden is de ellende groot. 
Door de aanzienlijke schade aan wegen en bruggen was 
het soms moeilijk om getroffenen acute hulp te bieden. 
De regio rond Chikwawa is het hardst getroffen. In dat ge-
bied woont en werkt Chris Onderstal. Vanuit haar centrum, 
Ahava Ministries, deed en doet ze wat ze kan om getroffe-
nen te helpen. De GZB ondersteunt haar daarin. 
Ook hier in Blantyre heeft Ana wel schade aangericht en 
zijn er een paar mensen omgekomen. Hoe erg ook, het is 
gering vergeleken bij het leed van veel mensen in de 
zwaar getroffen gebieden. 
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Deliver your people! 

Empower the nation that belongs to you! 
Care for them like a shepherd 

and carry them in your arms at all times! 

Psalm 28:9 
     The NET Bible 

Met onze nieuwsbrieven houden we graag iedereen op de hoogte die zich op de een of andere manier met 
ons en onze missie verbonden weet. Welkom! 

Tropische storm Ana heeft veel onheil aangericht 
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Wel zal het hele land de gevolgen van tropische storm Ana 
nog maandenlang merken. Meer dan 95% van de elektri-
citeit in Malawi wordt opgewekt door waterkracht, met de 
Shire rivier als belangrijkste bron. Maar er is veel schade 
aangericht aan dammen en waterkrachtcentrales. Daar-
door is het vermogen aan elektriciteit dat kan worden op-
gewekt gehalveerd, en de verantwoordelijke minister heeft 
ons erop voorbereid dat die situatie minstens zes maan-
den zal blijven voortbestaan. Iedereen merkt de gevolgen 
daarvan dus. Elektriciteitsbedrijf ESCOM heeft een ‘load 
shedding’ programma ingevoerd: elke dag (maar op wis-
selende tijden) zit vrijwel iedereen zes uur of meer zonder 
stroom. 

Hier in huis merken we daar echter betrekkelijk weinig 
van. Er liggen twee zonnepanelen op ons dak en we heb-
ben vier grote accu’s staan, die opgeladen worden door 
de zonnepanelen en als er stroom is ook vanuit het elek-
triciteitsnetwerk. Daarmee kunnen we de ‘blackouts’ door-
gaans goed overbruggen, al moeten we op momenten van 
stroomuitval apparatuur die veel vermogen verbruikt maar 
even met rust laten. 
 

Wilt u Chris Onderstal helpen om noodhulp te bieden? 
Maak dan uw gift over naar het rekeningnummer van de 

GZB in Driebergen: NL91 INGB 0690 7624 45. 
Vermeld daarbij het projectnummer: MW.N.200.
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In oktober en november hadden we bezoek. Eerst reisden 
Gerts zus Hanny en haar man Kees naar Malawi. Een week 
nadat zij vertrokken waren landden de fondsenwerver van 
onze TFC, Cees de Mooij, en zijn vrouw Lenneke op het 
vliegveld van Blantyre. Zij waren de eersten uit de kring 
van familie en achterban die ons in Blantyre opzochten, en 
dat deed ons erg goed: zulke momenten zijn kostelijker 
dan goud! 
Cees de Mooij schreef een gastblog over het bezoek aan 
Tidzalerana. Dat is nog steeds na te lezen op onze website, 
www.care4malawi. (Kijk onder blogs naar die van 28 no-
vember, “Tidzalerana – een gastblog”).
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In november ging het ‘Nyimbo Project’ van start – een 
wedstrijd voor koordirigenten en koren. Hun uitdaging: 
schrijf een lied in het Chichewa waarin de vier kernvragen 
van onze bijbelstudiemethode verwerkt zijn. Het lied moet 
niet te ingewikkeld zijn en goed in het gehoor liggen. Het 
is een soort ‘korenslag’ waarbij het niet gaat om het beste 
koor, maar om het beste lied. Het winnende lied gaan we 
later in 2022 verwerken in de training video’s die we van 
ons Bible Study for All programma gaan maken. 
Zang en muziek zijn in Malawi enorm belangrijk. Natuurlijk 
hopen we op een mooi eindresultaat: een prachtig, aan-
sprekend lied dat we voor ons Bijbelstudieprogramma 

kunnen inzetten. Maar minstens zo belangrijk is het pro-
ces: dat koren langs deze weg vertrouwd raken met de 
Bijbelstudiemethode en die ook gaan gebruiken. 
We hebben genoten van de tweedaagse training die we 
eind november hadden. Voor een korte impressie verwij-
zen we naar het korte lmpje dat we bij wijze van kerst-
groet hebben rond gestuurd. Je vindt het op YouTube, bij-
voorbeeld als je daar zoekt op Care4Malawi. Of door deze 
link te gebruiken: https://youtu.be/o0I-fl61MBY.
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Op initiatief van onze TFC startten we in 2021 een pilot: 
‘Interculturele Bijbelstudie Online’. Aan Nederlandse kant 
doen zes mensen mee uit verschillende gemeenten van 
onze ‘achterban’, aan Malawische kant gaat het om zes 
leden van de gemeente waar we zelf ‘kerken’ - Mlombwa 
CCAP. 
Zo’n project brengt de nodige uitdagingen mee. Internet 
is voor veel Malawiërs onbereikbaar omdat het zo duur is, 
en de verbinding is niet altijd betrouwbaar. Maar zulke uit-
dagingen horen er bij. Het is vooral een inspirerend pro-
ject, dat smaakt naar meer.  
Een van de deelnemers aan Nederlandse kant is ds. G.A. 
(Bart) Trouwborst uit Nieuwleusen. Hij schreef een im-
pressie die we in ons blog van 9 februari hebben opgeno-
men onder de titel: ‘Malawi en Nederland rond een open 
Bijbel’. U kunt die nalezen op www.care4malawi.nl. 
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Vorig jaar heeft onze tuinman annex nachtwaker Paul op 
onze kosten een cursus gevolgd: ‘Foundations for farming’ 
(zie bijvoorbeeld www.foundationsforfarming.nl). Daar 
leerde hij op een meer duurzame en productieve manier 
het land te bebouwen. Hij vond het reuze interessant, 
maar zou hij het ook in praktijk kunnen brengen? We be-
sloten hem een stukje van onze achtertuin in bruikleen te 
geven, waar hij het kon gaan uitproberen. Hij mocht zelf 
weten wat hij daarop zou gaan verbouwen, onder één 
voorwaarde: hij moest compost gaan maken en mocht 
geen kunstmest gebruiken. Hij was blij met het aanbod en 
ging enthousiast aan het werk. Maar helemaal vertrouwen 
deed hij het niet: op een gegeven moment vertelde hij ons 
dat er nu toch echt kunstmest moest komen, want anders 
zou er niets van terecht komen. Maar tja, dat was niet de 
afspraak en we gingen dus niet met hem mee. 
Afgelopen week heeft Paul de eerste maïskolven van het 
land gehaald. De laatste weken had hij zich er enorm over 
verbaasd hoe goed de maïs het deed – hij kon zijn ogen 
bijna niet geloven. Zulke prachtige maïs, en dan zonder 
ook maar één korreltje kunstmest… 
Naar de buren aan beide kanten ging hij zes maïskolven 
brengen. Want dat doe je, als je de eerste oogst van het 

land haalt: je deelt iets uit aan je buren. Wij vonden dat niet 
nodig, want de buren hebben zelf maïs op hun grond 
staan. Maar Paul was niet te vermurwen: “Zo doen we dat. 
God heeft de oogst gegeven, dus moeten we daarvan de-
len.” Daar konden we niet tegenop en we hebben in zijn 
vreugde gedeeld door hem – met de maïskolven voor de 
buren in handen – op de gevoelige plaat vast te leggen…

sççêìáíÄäáâ=OMOOW=à~~ê=î~å=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=

Dat 2022 voor ons een jaar van veranderingen is, is zeker. 
Zo heeft het Departement waar Gert werkt (dat van Mis-
sions, Evangelism and Training) sinds kort een nieuwe di-
recteur: ds. Manford Kutani. Hij was al enige tijd plaats-
vervangend directeur, maar schoof een plaatsje op toen 
het synodebestuur besloot directeur ds. Hudson Kaseko 
over te plaatsen naar Balaka, wat tevens diens vertrek als 
directeur van het departement betekende. We zullen ds. 
Kaseko, zijn ervaring en zijn passie voor (o.a.) het Bijbel-
studieprogramma gaan missen, maar hopen dat ds. Kutani 
een waardige opvolger zal zijn.

De nieuwe directeur, ds. Manford Kutani 
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De dominee van onze eigen gemeente (Mlombwa CCAP) 
is ook vertrokken; binnenkort hopen we een nieuwe do-
minee te verwelkomen. 

Bij Tidzalerana zijn er mooie ont-
wikkelingen te melden. Dankzij 
een nieuwe organisatie in Blantyre 
(Nditha) kunnen de vijf jongste be-
woners vanaf nu naar school en 
kunnen de anderen geholpen wor-
den met op hen toegesneden the-
rapie (met name fysiotherapie). 

Zelf zijn we aan het laatste jaar 
Malawi begonnen: aan het einde 
van dit jaar loopt ons zesjarige 
contract af. Dat betekent dat we – 
bij leven en welzijn – uiterlijk eind 
oktober naar Nederland terug zul-
len keren. Afgelopen december zijn we vrij onverwacht in 
Nederland geweest voor overleg over de toekomst van het 
Bijbelstudieprogramma en ons werk (met name dat van 
Gert). Dat was heel goed: samen hebben we hoofdlijnen 
kunnen uitzetten voor de korte en wat langere termijn. 

Voor de langere termijn is in elk geval duidelijk dat de GZB 
het Bijbelstudieprogramma in het zuiden van Malawi graag 
wil blijven ondersteunen. De inzet is om een opvolger 
voor Gert te vinden. 

Wat onszelf betreft: Gert kijkt er naar uit om in Nederland 
weer als gemeentepredikant aan de slag te gaan en zal 

zich dan ook beroepbaar stellen. 
Hij zou het liefst parttime predi-
kant worden, maar dan zó dat hij 
bijvoorbeeld tachtig procent van 
het jaar fulltime in de gemeente 
werkt. De overige tijd van het jaar 
(in dit voorbeeld ruim twee maan-
den) zou hij graag als zendings-
predikant de kerk elders in de we-
reld blijven dienen – het liefst in 
het verlengde van wat hij nu als bij-
belstudiecoördinator doet en in 
Malawi. We onderzoeken daarvoor 
dus de mogelijkheden en kijken 
goed om ons heen. 

Rieneke wil straks in Nederland 
graag weer als verpleegkundige aan de slag. In de zorg 
zijn zoveel mensen nodig, dat het niet al te ingewikkeld 
moet zijn om een baan te vinden die echt bij haar past. 

Spannend dus, maar eigenlijk zijn we vooral benieuwd: 
welke wegen gaat God voor ons openen? Hoe zal het al-
lemaal gaan lopen? Dat hebben we allemaal niet zelf in de 
hand, maar dat hoeft ook niet. De mooiste dingen in het 
leven heb je meestal niet zelf bedacht – en zelfs als je ze 
zelf bedacht hebt, zijn ze je in de schoot geworpen… 
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Rieneke en Gert van de Pol zijn in januari 2017 vanuit de Johanneskerk in 
Rotterdam-Lombardijen uitgezonden naar Malawi (zuidoostelijk Afrika). De 
uitzending wordt mede gedragen door de Protestantse gemeente Rijnsburg. 
Gert werkt aan de opzet van een Bijbelstudieprogramma, sinds januari 2020 
bij de CCAP Blantyre Synode. Rieneke werkt onder andere voor Tidzalerana 
(“we zullen voor elkaar zorgen”), dat gehandicapten een veilig thuis biedt. 
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Weblog www.care4malawi.nl 
Facebook www.facebook.com/care4malawi 
E-mail rieneke@care4malawi.nl | gert@care4malawi.nl  
Postadres PO Box 1357, Blantyre, Malawi 
Woonadres GPS -15.725441,35.020692 
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Rienke Labeur-van de Pol 
Van der Waalslaan 95 
3045 BG  Rotterdam 
010 - 669 03 65 
tfc@care4malawi.nl 
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Wilt u een gift overmaken? 
NL91 INGB 0690 7624 45, tnv GZB, Driebergen, ovv ‘TFC Care4Malawi’ 

De GZB heeft het CBF-keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt 
als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de 
GZB aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na 
te laten zonder belasting te betalen. 
Advies nodig over hoe u giften kunt aftrekken van de belasting of hoe u 
een periodieke schenking kunt doen? Bel dan gerust even met Cees de 
Mooij, 06 - 51 50 08 42. Hij informeert u graag. 

 

 

Postbus 28 
3970 AA  Driebergen 
0343 - 51 24 44 
info@gzb.nl 
www.gzb.nl 


