
Berichten over het hele slechte weer in Malawi.

Beste Zendingsvrienden,

Voor degenen die de mails  van de afgelopen dagen niet hebben gekregen onder elkaar gezet
en zodat er beeld is over wat er gebeurd is door de storm/cycloon in Malawi bij Chris 
Onderstal.

Hartelijke groet,
Peter Deege

24 januari 2022
En toen kwam de regen............
Gisteren een aantal goede buien wat in totaal 15mm opleverde. Vanochtend om 4am begon 
het opnieuw te regenen en dat heeft het non-stop vandaag gedaan. Tot nu toe 150mm en het 
ziet er naaruit dat het voorlopig nog niet stop. Er is een cycloon onderweg vanuit 
Madagaskar wat nu in Maputo (Mozambique) is aangekomen en spoedig het zuiden van 
Malawi zal bereiken. Bid aub mee dat de storm in kracht zal afnemen en dat de regen zal 
stoppen. De meeste huisjes/hutjes zijn hier van klei (aarde) gebouwd of van gebakken 
stenen en aarde. Tegen zoveel regen zijn deze niet bestand en een heftige storm maakt dat ze
zomaar om zullen vallen. 
De Shire River en alle aangesloten rivieren zijn aan het overstromen. Foto's gemaakt vanaf 
Ahava. Zo dichtbij staat het water nu.



26 januari 2022

Lieve mensen, hier een update vanuit Ahava  Malawi.
Alles is goed met mij en ons op Ahava. Cyclone Ana (de storm) heeft ons niet geraakt. In 24
uur 398 mm regen gevallen op Ahava. Dit is wel de ergste overstroming tot nu toe. Het 
water heeft nog nooit zo dichtbij Ahava gestaan. We wonen aan het water nu. Twee 
gemetselde regen afvoergoten zijn over een lengte van zeker 60 meter omgevallen.  Dat 
moeten we opnieuw opbouwen wat een grote klus is.

We zitten zonder elektriciteit sinds maandag 5 pm. Dit kan nog dagen duren zo niet weken 
omdat de Kapatchira watervallen centrale enorme schade heeft opgelopen. Ons Zonne 
energie systeem doet het ook niet en het wachten is op het technische team vanuit Blantyre 
om dit te repareren. Dat kan ook nog wel even duren want de weg vanuit Tabwa naar de 
Shire River brug is niet meer zichtbaar. Het hele gebied is een meer geworden dan wel dat 
de weg is weggespoeld.

Wij vangen Paul en Esther met hun kinderen op die hun project moesten verlaten als gevolg 
van de overstroming. Zij wonen 8 kilometer van Ahava vandaan. Ze verblijven in ons 
multifunctionele centrum waar ze slapen, koken en waar de kinderen spelen. Gelukkig is het
nu gestopt met regenen en zakt het water.

Dan zie je ook de schade om ons heen aan huisjes, buiten toiletten maar ook verdronken 
dieren.  Ons dorp in een straal van 5 kilometer ligt hoger en daardoor zitten we gevangen in 
het water. Niemand kan ons bereiken vanuit her zuiden of vanuit Blantyre. Gelukkig hebben
we genoeg voorraad op Ahava om de programma's door te kunnen laten gaan.

Zodra het mogelijk is willen we een start maken met het distribueren van voedsel aan 
de dorpelingen om ons heen. Zij hebben hun oogst verloren en mocht het zo geweest zijn 
dat er mais in hun huisjes was dan is dat door de regen nat geworden en ook verloren 
gegaan.

Zoals jullie je wellicht kunnen voorstellen is de impact groot maar gaat het met mij, ons 
team en alle dieren goed. Dankbaar dat we allemaal gezond zijn en dat de Heer ons 
beschermd en bewaard heeft.
Wilt u financieel helpen dan kan dat door overmaking van uw bijdrage op
NL23 ABNA 0574 6674 31 t.n.v. Stichting Ahava Malawi o.v.v. Noodhulp 2022.

Dank voor jullie gebeden en medeleven
Chris Onderstal.

 



1 februari 2022

Beste vrienden, betrokkenen bij Ahava,

In aansluiting op de update van Chris over de situatie na de overstroming in Malawi, willen 
wij als stichtingsbestuur onze dankbaarheid uitspreken voor allereerst de bescherming van 
Chris en haar team en de dorpsbewoners rond het project. Fijn dat veel van u direct heeft 
gereageerd met bemoedigingen, berichten en ook donaties voor noodhulp. Als bestuur 
hebben we een noodfonds, maar gezien de schade en nood, wordt dat bedrag gelukkig 
royaal aangevuld. Daarvoor hartelijk dank. 

We zijn blij en dankbaar dat er afgelopen week al zoveel kon worden gedaan, waardoor de 
voedselhulp op gang is gekomen, en kon worden gestart met het herstel van de schade en de
opbouw. Heel fijn dat het team van Ahava hulp kan verlenen in de omgeving. 

Nogmaals bedankt voor uw grote betrokkenheid.

 

Bestuur van Ahava Malawi

Emile van Diggelen, Ben Fisser en Peter Rijsdijk


