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Lieve familie, vrienden en iedereen die op
de hoogte wil blijven,
De afgelopen week is het weerbeeld warm
en vooral heel erg warm. De dagelijkse en
aanhoudende temperaturen van rond de 43
graden maken dat je echt een stap minder
snel moet gaan lopen. Water drinken en nog
meer water drinken wordt er door de
overheid geadviseerd maar zelfs met 4 liter
water drinken per dag voel ik mij op gezette
tijden heel erg slap. Slapen valt niet altijd
mee maar het bijzondere is: deze tijd gaat
ook weer voorbij en het andere goede
nieuws is dat we deze enorme hitte nodig
schijnen te hebben zodat de verkoelende en
verfrissende regens zullen gaan komen. Daar
kijken we inmiddels allemaal naar uit!

De mannen aan het werk met het plaatsen
voor de palen van de omheining.
Daarnaast is Mister Kevin bezig om de
waterafvoer van het gedeelte wat
aangebouwd is aan het containergebouw en
de zeepfabriek te realiseren. Dat is best een
ingewikkelde klus want water….dat gaat zijn
eigen weg. Dus die weg moet er gevolgd
worden.

indicatie destijds is geweest. Nadat alles
uitgezocht en berekend was moesten we
besluiten waar we de kabel zouden gaan
leggen en dat werd dus ondergronds. Maar
daarvoor moest het beton wel
opengebroken worden wat een enorme klus
was. Gedurende de aanleg kwam men
erachter dat er een fout in de aanleg van het
bestaande elektriciteit netwerk was maar
gelukkig was de elektricien instaat om deze
fout na 2 dagen op te sporen en te
verhelpen. Na gedane arbeid is het genieten
en dat doen we met deze aansluiting want in
de nacht zijn we nu verzekerd van altijd
buitenverlichting op de gebouwen wat een
enorme toevoeging is aan de beveiliging op
Ahava. Overdag kunnen we onze
werkzaamheden in de diverse gebouwen
zonder elektriciteit verstoringen uitvoeren
wat ook een dankbaar gegeven is.

Een nieuwe watergoot in aanleg.

En nog zo’n 2 of 3 graden erbij………
Maar voordat deze regens gaan komen zijn
we met elkaar volop bezig om
werkzaamheden af te ronden waarbij het
cruciaal is dat het weerbeeld droog is en niet
nat. Lassen, verven, metselen en pleisteren
zijn zo maar een greep uit de vele zaken die
we nog graag afgerond willen zien. We doen
ons best en anders……….is het voor een
andere keer.
Goed nieuws is dat we over de helft zijn met
het plaatsen van de omheining om ons
nieuwe bosland. We werken er iedere
maandag en dinsdag en soms nog wat meer
dagen aan met een team van 4 sterke
mannen. Een week van palen plaatsen die
dan een volle week moeten drogen waarbij
Mister Chifundo ze de definitieve verflaag
kan geven en de andere week brengen de
mannen de omheining op de palen aan. In
de week van het plaatsen van de palen, die
in beton zijn geplaatst moet deze 2x per dag
een hoeveelheid water krijgen zodat ze hard
uitdrogen.

Adam heeft de pilaren bij de plaats waar we
compost maken gebouwd. Half november
komt de timmerman om het dak hierop te
leggen. Hier willen we de vaten waar we de
mest van onze dieren in opslaan onder
plaatsen zodat dit niet vol loopt met
regenwater maar droog blijft.

Adam en de bouw van de pilaren.
De zeepfabriek is bijna klaar. Morgen hopen
we het glas in de ramen te plaatsen en dan
kan alles schoongemaakt en ingericht
worden. Het enige wat er dan nog moet
gebeuren is het storten van het beton voor
de kleine veranda.
Half oktober waren we in staat om ons
multifunctionele gebouw en de wasserij op
onze bestaande Zonne energie installatie
aan te sluiten. Het bedrijf dat ons verbruik
monitort gaf aan dat we deze mogelijkheid
hadden omdat het energie verbruik in de
kliniek en bijgebouwen lager was dan de

Het openbreken van het beton voor de
elektriciteitskabel.
Abambo Patrick heeft vakantie en wordt
door Pip en mij het meest gemist. Iedere
ochtend zit Pip aan de gate te wachten tot
Abambo Patrick komt maar Pip en ik moeten
nog even geduld hebben voordat dit weer
het geval is. Amayi Shanie (onze
schoonmaakster) was positief getest met
malaria deze week dus die ging ziek naar
huis. Sinds Amayi Shanie kwam werken op
Ahava in 2015 is deze geweldige vrouw nog
nooit ziek geweest. Een eervolle vermelding
waard! Mister Molande (onze nachtwachter)
had een frontale botsing met een andere
fietser. Daarbij heeft zijn enkel een nare
kneuzing opgelopen dus ook hij zit thuis en
last but not least deed de fietstaxi met Sister
Chrissy als passagier hetzelfde waardoor
Sister Chrissy echt naar gevallen is. Met hulp
van een stok kan ze nu weer een beetje
lopen maar voorlopig gaat ze niet op
huisbezoek bij de mensen in de dorpen maar
helpt ze mee met kleine klusjes in de kliniek.
Thuis zijn wil deze lieve vrouw absoluut niet
en zo hebben we samen naar een oplossing
gezocht waar we beiden blij mee zijn.
Ondertussen is het nieuwe seizoen weer
aangebroken voor mij en onze
verpleegkundigen en zijn we iedere
dinsdagmiddag weer van de partij om een

training bij te wonen in een privé ziekenhuis
zodat we onze registratie up to date
houden. Om dit proces in ieder geval met 1
trip te versnellen hebben we besloten om
ook zelf een training te gaan geven.
In ons gebied is er een uitbraak van
waterpokken en zien we iedere dag heel
veel kinderen met blaasjes op hun lichaam
en heel veel jeuk in onze kliniek. Naast
informatie, een paracetamol en Calamine
lotion is het uitzieken en dat is wat iedereen
dus doet. Echter in Blantyre en omstreken is
er een uitbraak van scabiës wat in de
meeste gevallen veroorzaakt wordt door
onhygiënische omstandigheden en
daarnaast heel besmettelijk is. Deze
huidziekte geeft verschrikkelijke jeuk en
volgens mij kun je beter waterpokken
hebben……….maar ja………..liever nog heb ik
ze beiden niet.
Voor Abambo Patrick was het weer tijd om
een nieuwe bril te krijgen. Iedere twee jaar
proberen we dat te doen maar dit jaar gaf
onze vriend aan dat het niet nodig was. De
bril was nog prima. Ik had daar toch een wat
andere gedachte over want doordat zijn
gezicht wat smaller was geworden had hij de
poten van de bril zelf wat bijgebogen.
Natuurlijk was dat niet helemaal lekker
gegaan en zat er een knak in de poot.
Gelukkig was de opticien zo vriendelijk om
er een nieuwe poot aan te zetten maar voor
mij was dat toch wel een tijdelijke oplossing.
Voor Abambo Patrick dus niet. Gelukkig was
dit verschil van mening snel opgelost toen
het glas uit het montuur viel aan de kant
waar de nieuwe tweedehandse poot was
geplaatst. Abambo Patrick heeft weer een
prachtige nieuwe bril waarmee hij de wereld
weer met een brede lach kan begroeten.

Abambo Patrick met nieuwe bril.
In die tijd kwam Abambo Patrick met een
jong meisje uit zijn dorp wat zeer slecht kon
zien. Ze wilde heel graag naar school en ging
ook nog steeds maar zag nagenoeg niets.
Samen met haar moeder heb ik haar
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meegenomen naar de oogspecialist en later
nog naar de opticien. Haar rechteroog is
nagenoeg blind: ze ziet alleen donker en
licht en met haar linker oog kan ze nog 40%
waarnemen. Maar… gaf de opticien aan
omdat ze nog jong is kan haar zicht nog
verbeteren. Eind november mag ik haar
nieuwe bril ophalen. ‘Nee’ het is geen gratis
bril……..zo werkt dat hier niet in Malawi!
Jullie zullen ook vast heel benieuwd zijn hoe
het met kleine Truusje gaat. Twee weken
geleden had ze voor een aantal dagen
diarree en doet ze helaas gelijk weer ‘een
jasje uit’. Inmiddels is ze weer opgekrabbeld
en groeit ze iedere dag een paar grammen.
Ze weegt nu bijna 2.5kg dus is nog steeds
wel echt een kleine Truusje. Iedere maand
neem ik haar vader mee naar het babyhuis.
Het bemoedigd mij om te zien hoe deze
liefdevolle vader van zijn kleine meisje
geniet. Zonder deze hulp zou hij niet instaat
zijn om zijn dochtertje te bezoeken.
Transport is helaas te duur voor de meeste
mensen om ons heen. Zelf zie ik kleine
Truusje nog een keer………ik MOET haar
gewoon 2x per maand zien!

Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe
kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een
arend. Hij loopt, maar wordt niet moe, hij
rent, maar raakt niet uitgeput.’ Jesaja
40:31
Willen jullie met ons meebidden voor:


Een goed en vruchtbaar
regenseizoen. Dat de gewassen
zullen groeien en veel oogst zullen
geven waardoor en voldoende te
eten zal zijn voor de bevolking,



Kleine Truusje: voor liefdevolle
verzorging van hen die het meest
betrokken bij haar zijn en dat ze
gezond mag blijven,



De medewerkers die ziek zijn
voorspoedig mogen genezen,



Bescherming tegen ongelukken,
misdaad en ziekten voor onze
medewerkers en mijzelf op Ahava
en de wegen van Malawi,

Willen jullie met ons mee danken voor:

Onze lieve kleine Truusje heeft jullie een
ondeugend knipoogje.
Met onze harige vrienden gaat alles goed. Ik
had gehoopt dat Wooly al een lammetje of
twee zou hebben maar dat is nog niet het
geval. Zoals ze eruit ziet kon het nog
weleens heel lang gaan duren. Zwanger is ze
wel dus het zal een kwestie van geduld zijn.
Heel veel liefs van mij en team Ahava. We
denken aan jullie en bidden voor jullie. We
zijn dankbaar dat jullie met ons het verschil
willen maken voor de meest kwetsbare
medemens om ons heen: de zieke, de
weduwe, de gehandicapte, de
wees…………die persoon die op onze weg
geplaatst wordt en waar we zorg, liefde,
hulp en bemoediging aan mogen en kunnen
geven.
Chris Onderstal en team Ahava.



Voor hen die bidden, geven en
gaan. De kanjers die hun aandeel
geven in het werk van de Heer,



Voor Ineke die ‘zomaar’ twee
weken ons komt helpen met
allerlei klusjes en klussen!



Dat de zaak bij de
mensenrechtenorganisatie tot een
goed einde mocht komen,



1000 redenen tot
dankbaarheid……….en dat begint al
in de ochtend bij het uit bed
stappen,



De Corona golf die nog steeds aan
het dalen is in Malawi. Op dit
moment 1500 positief besmette
geregistreerde besmettingen,



Mijn ThuisFrontComité en de
bestuursleden in Nederland en
Malawi die zoveel doen en regelen
voor ons en voor mij!

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

