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Ahava, 13 december 2018
Lieve familie, vrienden en iedereen die
op de hoogte wil blijven.
We zijn weer in december aangekomen.
De maand van verwachting, vrede, hoop
maar ook van lichtjes, pakjesavond,
oliebollen en………het vooruitzicht op
een nieuw jaar: 2019.
Het jaar 2018 is in alle opzichten een
bijzonder jaar geweest. Een jaar van
uitdagingen en leerprocessen, van twee
stapjes vooruit en een achteruit, van
Amerika en bezoek en van heel veel
Ahava: de bijzondere plek die de Heer
ons heeft toevertrouwd.
Het jaar 2018 stond opnieuw in het
teken van spaarzaam elektriciteit en
water. Het afgelopen half jaar hebben
we hard gewerkt om onze
wateruitdaging opgelost te krijgen met
de aanschaf van een pomp op Zonne
energie. We zijn in de eindfase
gekomen van dit project maar de
afronding zal in 2019 plaatsvinden
omdat december ook de maand van
feestdagen en vakantie is. Daarnaast
geeft ieder project zijn eigen
uitdagingen en helaas aan uitdagingen
geen te kort als het op dit project
aankomt.
Het goede nieuws is dat onze
wonderwaterpomp enorm veel water
geeft en het absoluut geen probleem is
om ons hele waterhuishouding van
water te voorzien. We zijn enorm
dankbaar dat we geen water meer van
het waterbedrijf hoeven te kopen wat
naast duur, ook nog eens vaak geen
water geeft.

Bouwwerk aan de Zonne waterpomp.
Voor 2019 hopen we een oplossing voor
ons enorme elektriciteit probleem te
hebben. Hoe of wat: wordt vervolgd.

In Malawi zijn we in het regenseizoen
aangekomen wat naast veel regen en
heel veel warmte ook een zeer hoge
luchtvochtigheid geeft. Ik vind dit
seizoen de grootste uitdaging. De hitte,
de luchtvochtigheid, alle insecten,
enorme hoosbuien en daarnaast
hebben we al vier keer een razende en
verwoestende storm over ons gebied
gehad. Heel veel mensen hebben hun
daken verloren en/of huisjes zijn in
elkaar gezakt. Heftig omdat de mensen
net hun huisjes weer klaar hadden
gemaakt voor het komende
regenseizoen. Nu moeten ze weer
opnieuw beginnen maar zonder
financiële middelen is dat erg moeilijk.

blijkt onvindbaar te zijn. Ondanks dat
gegeven is het goed voor ons om tijd
met de kinderen door te brengen en
geeft het ons de mogelijkheid om in hun
leven te investeren. Daarnaast is het
ook oprecht genieten van die heerlijke
lieve kindjes!

Op Ahava hebben we in iedere storm
een aantal boompjes verloren en in de
laatste storm viel een grote boom om.
Abambo Patrick voelde zich erg
ontmoedigd door het verlies van zijn
boompjes want een aantal had hij al zes
jaar geleden geplant. Helaas neemt de
groei van een boom heel lang. Dan is
het belangrijk om samen weer verder te
gaan en dankbaar te zijn dat verder leed
ons bespaard is gebleven.
Met alle stormen van de laatste
dagen vielen er ook veel bomen op de
elektriciteit lijnen. Dit resulteerde voor
Ahava in 52 uren non-stop geen
elektriciteit. Per 24 uur hebben we nu
zo’n 10 uren elektriciteit en helaas niet
aaneengesloten. Maar op heel veel
plaatsen zitten mensen al bijna vijf
dagen zonder elektriciteit dus ja……..tel
je zegeningen.

Het voedingsprogramma voor onze
weduwen/weduwnaars en
gehandicapten gaat goed. Het is een
behoorlijke organisatie geweest omdat
de ouderen niet alleen meer uit ons
dorp komen en een heel aantal de lange
afstand niet meer konden lopen. Om
deze uitdaging
op te lossen hebben we twee fietstaxi
chauffeurs ingehuurd die met onze
fietsen en een stretcher de mensen
ophalen en weer thuisbrengen. Juist
voor de zeer oude mensen is het leven
nog wat moeilijker omdat zij afhankelijk
zijn van hulp. Dankbaar zijn we voor de
trouwe financiële ondersteuning zodat
wij hen vijf dagen per week een goede
maaltijd kunnen geven.

Dit jaar zijn we gestart met een
kinderbijbelclub op woensdagmiddag
en zaterdagochtend. Het is een groot
succes met in de meeste gevallen zo’n
25 kinderen. Volgend jaar hopen we het
uit te breiden naar de maandagmiddag.
Voor de maandag- en de
woensdagmiddag hebben we
vrijwilligers maar de zaterdagochtend
leiden Abambo Patrick en ik het
programma samen. Dit was niet
helemaal de bedoeling omdat wij
samen altijd meer werk hebben dan tijd
maar onze vrijwilliger voor de zaterdag
ging weg en een nieuwe vrijwilliger

Kleuren is iedere keer opnieuw een
feest voor de kinderen.

Samen eten.
Naast deze groep ouderen helpt Ahava
een groep van 15 weduwen die nog in
staat zijn om te werken in ons
‘Food4Work programma’. Zij krijgen
financieel support voor de twee
ochtenden per week dat ze meewerken
in onze tuinen. In bijna alle gevallen
hebben zij de zorg voor hun verweesde
kleinkinderen.

Een heel aantal van deze weduwen
heeft nog geen financieel support. Op
zoek naar een andere #GoodGift-optie
voor de Kerst? Dat kan door een
weduwe te adopteren. Voor slechts 20
euro per maand help je een weduwe en
haar kleinkinderen.
Ga in contact met:
chikondi@africa-online.net

Weduwen uit het ‘Food4Work project’
aan het werk in onze tuinen.
In de kliniek gaat alles goed. Met de
regen kwam ook de malaria wat maakt
dat we op sommige dagen ‘zomaar’ 30
mensen op een dag meer behandelen.
Vooral de maandag blijft een zeer
drukke dag omdat iedereen wacht met
naar het ziekenhuis gaan over het
weekend. Helaas is er alweer een
cholera out break die gelukkig nog
onder controle is. Hygiëne is een
gegeven wat de mensen nagenoeg niet
toepassen omdat dit hen niet is geleerd
en omdat ze in erbarmelijk slechte
omstandigheden leven. Toch zouden we
veel meer kunnen doen als we de
mogelijkheden zouden hebben om het
werk in de kliniek uit te breiden met
een tweede verpleegkundige. Zij zou
voornamelijk werkzaam zijn in de
dorpen om ons heen, bezoeken van de
zieken thuis, relatie opbouwen met de
dorpelingen, mensen praktisch
onderwijs geven, verstoten ouderen
naar ons voedingsprogramma brengen
etc. Zij zou de kliniek kunnen draaien als
sister Jean ziek is of vakantie heeft

waardoor we niet hoeven te sluiten.
Op dit moment zijn we met elkaar aan
het brainstormen over de
mogelijkheden want het salaris voor
een verpleegkundige is hoog in
verhouding met een andere
medewerker die in de meeste gevallen
ongeschoold is. We laten het op dit
moment op: ‘wordt vervolgd’.
In 2019 hoop ik op verlof naar
Nederland te komen. Het is dan alweer
2.5 jaar geleden dat ik in Nederland
was. Het plan is ergens in april en dan
waarschijnlijk voor 10 tot 12 weken. In
overleg met mijn thuisfrontcomité
hebben we voor een andere formule
ten aanzien van mijn agenda gekozen.
Sandra Schuiten (lid van mijn TFC) heeft
het beheer over mijn agenda. Als u/ als
jij mij wilt zien of spreken kan dat door
een afspraak met haar te maken. Haar
email adres is:
sandra.tfcahava@gmail.com De
voornaamste reden voor deze wijziging
is dat mijn verlofperiodes te druk en te
volgeboekt zijn. Ik kom niet tot rust en
ervaar weinig tijd te hebben voor
ontspanning. Er zal nog informatie
volgen in welke kerken/gemeenten ik
zal spreken wat wellicht een andere
mogelijkheid is om mij te ontmoeten en
natuurlijk zal er ook een informatieve
vriendendag op het programma staan.
Bestuur Ahava Malawi en Nederland,
thuisfront comité, team Ahava en
mijzelf willen eenieder van jullie
oprecht bedankten voor de trouwe
support, financieel, advies, meedenken
of ‘de handen uit de mouwen steken’.
We mochten het allemaal in het jaar
2018 ontvangen. Als je financieel wilt
helpen zie voor meer informatie
onderaan de nieuwsbrief of ga in
contact.

ThuisFrontComité van Chris Onderstal
Contactpers:

Jan en Trienke van der Lei
Vredemaker 8, 1689 WP Zwaag
Tel: +31(0)63032 6989
E-mail: janvanderlei@online.nl

Wij wensen jullie allen liefdevolle
kerstdagen toe en een gezegend en
gezond 2019.

Dank voor jullie betrokkenheid,
in alle opzichten gedurende 2018!
Dat kaartje, e-mailtje,
pakketje,
die donatie en die hulp
maakten het verschil.
Voor mij en voor hen.
Gods zegen en een lieve groet,
Chris Onderstal en team Ahava

Want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in
hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16.

Naast gebed voor Chris en het project, kunt u haar en/of
het werk ook financieel helpen. Dat kan door een gift over
te maken via: Stichting Ahava-Malawi,
IBAN: NL 23 ABNA 0574 6674 31
www.ahava-malawi.com
Giften kunnen ook gedoneerd worden via VPE-Zending
o.v.v. Chris Onderstal: NL53 INGB 0000 1859 85
t.n.v. VPE-Zending

