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Lieve familie, vrienden en iedereen
die op de hoogte wil blijven,
Wat is het lang geleden dat ik een
brief aan jullie heb geschreven. De
‘stop’ was het gevolg van mijn verlof
in Nederland van half april tot half
juni. Velen van jullie kon ik
ontmoeten, spreken en zelf wat tijd
mee doorbrengen. Ik kijk terug op
een bijzonder gezegende tijd die ik
voor het grootste deel in Barneveld
mocht doorbrengen. Dankbaar voor
het mooie plekje dat ik daar mocht
hebben, de vriendelijke mensen en
het gezellige ‘kippendorp’.
Het was drie jaar geleden dat ik op
verlof in Nederland was. Corona
‘gooide’ iedereen zijn strakke
schema en planning in de war en zo
ook die van mij.
Nu zijn we alweer bijna drie
maanden verder. Het is een drukke
tijd voor mij geweest want weggaan
geeft twee keer veel werk: voor
vertrek en als ik weer terugkom.
Het team heeft super samengewerkt
en ik ben trots en dankbaar voor alle
zichtbare maar ongetwijfeld ook
onzichtbare resultaten. Kanjers zijn
het die met elkaar ruim twee
maanden ervoor zorgden dat alle
programma’s op Ahava gewoon
door konden gaan. Dankbaar voor
de hulp van Steven en Jo die
maandelijks een paar dagen op
Ahava doorbrachten. Jo voor het
gehandicapten programma en
Steven voor het doen van grote en
kleine klussen.
Vrij snel na mijn aankomst konden
we de laatste voedseluitdeling
realiseren voor de mensen die
getroffen waren door de
overstroming van eind januari. Dit
betekende dat velen voor honger
werden behoed.

Op dit moment genieten we van het
bezoek van mijn zusje en haar man.

Dorpelingen wachten totdat de
uitdeling gaat beginnen.
De zaden die Ahava voor mijn verlof
aan 600 gezinnen kon geven zijn
voor de meeste mensen ontkiemd in
goede mais. Iedere dag loop ik een
rondje met Pip en waar ik ook kijk
zie ik prachtige mais. Voor de
mensen die hun tuinen dichtbij de
rivier hebben is het helaas een
ander verhaal. Teveel water en daar
houdt mais niet van. De ware grote
van de oogst zullen we
waarschijnlijk nooit precies te weten
komen….

Wat geniet ik iedere dag van dit
mooie uitzicht!
Wat we met elkaar het meest
hebben gemist de afgelopen jaren
was het ontvangen van bezoek.
Maar wat we gemist hebben is de
afgelopen maanden alweer
ruimschoots goedgemaakt. Zo
mochten we voor een paar dagen
genieten van mijn lieve vrienden die
gelijk aan het werk werden gezet
gedurende de voedseluitdeling. In
juli kwam mijn zendingsleidster voor
het eerst naar Malawi. Een heerlijke
ontspannen bijna 2 weken mochten
we met elkaar hebben. Steven en Jo
brachten hun bezoekster mee naar
Ahava en ook mijn lieve vriendin
Zwaantje kwam een lang weekend.

We hebben de afgelopen maanden
in alle programma’s op Ahava hard
gewerkt. De vrouwen van de
zeepmakerij maken bijna wekelijks
een nieuwe voorraad zeep. De
verkoop die zij voor het grootste
deel doen gaat erg goed. Prachtig
dat deze kansloze vrouwen nu een
mogelijkheid krijgen voor een
betere toekomst.

De dames van de zeepmakerij in
het zonnetje aan het werk.
Sister Jean heeft al twee keer een
week een basis First Aid cursus
gegeven wat ze onwijs goed kan.
Alle negen studenten zijn geslaagd.
Inmiddels heeft ze de opfriscursus
voor eerder geslaagde First Aid
studenten ook alweer voltooid.

Sister Jean aan het lesgeven!
Mister Chifundo heeft zich
ontwikkelt tot een geweldige
tuinman in de groentetuin. Nieuwe
bedden maken, schoffelen, zaaien
en oogsten. Zo mooi om zijn
bewogenheid hiervoor te mogen
zien. Samen met hem geniet ik van
onze groentetuin waarvan de oogst
voor het grootste gedeelte naar de
maaltijden voor onze weduwen en
gehandicapten gaat.

goed gaat. Ze is inmiddels weer aan
het werk in onze community.

Onze prachtige groentetuin op
Ahava.
Mister Kevin en Thomson zijn onze
engineers. De waterafvoerwegen
voor het pad waar de dorpelingen
lopen is nog niet klaar maar wat een
geweldige klus hebben ze al
geleverd. Aan hen zal het niet
liggen.

Helaas heeft onze lieve kokkin Amay
Mercy in mei
gezondheidsproblemen gekregen.
De stok en rollator die Sister Chrissy
niet meer nodig heeft zijn nu aan
haar geleend. Drie maanden later
gaat ze langzaam vooruit en is ze
iedere ochtend weer aan het werk
in de keuken. We hopen en bidden
voor volledige genezing voor haar.
In mijn verlof moesten we helaas
afscheid nemen van ons ezeltje Biel.
Hij had altijd al problemen met zijn
heupen en dat resulteerde in een
verlamming. Begin juli konden we
ezeltje Sam kopen. Hij is het
halfbroertje van Mo en nu bijna
anderhalf jaar oud. Het is een

Willen jullie met ons mee bidden
voor:
●

●

●
●

Dat we ondanks niet
gemakkelijke
omstandigheden toch
moedig voorwaarts zullen
blijven gaan,
Wijsheid, leiding en
onderscheid als het op
moeilijke te nemen
beslissingen aankomt
financieel maar ook in
relatie tot medewerkers en
de werkzaamheden op
Ahava,
Amayi Mercy haar
gezondheid,
Veiligheid en bescherming
op Ahava en op de wegen in
Malawi.

Willen jullie me ons mee danken
voor:
●

De regenwater inlet die de mannen
gebouwd hebben.
Op dit moment zijn de mannen twee
nieuwe watertorens aan het
bouwen. Het beetje zout in het
water heeft het ijzer waar de tanken
nu op staan helaas aangetast.
Voldoende om nu de torens van
betonblokken te bouwen.

●
Welkom op Ahava lieve Sam!
●

●

De bouw van de nieuwe
watertorens krijgt vorm.
Goed nieuws waar we erg dankbaar
voor zijn is dat het met onze
verpleegkundige Sister Chrissy erg
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Op 23 juni kreeg Daisy 2 lammetjes
die we Shaun en Lammie hebben
genoemd.

●

Precious: het zoontje van
Mister Chifundo en zijn
vrouw Grace wat in maart
geboren is,
De geweldige vooruitgang in
Sister Chrissy haar
gezondheid,
De vrouwen van de
zeepmakerij: zo trots op hen
hoe ze al het geleerde in de
praktijk hebben gebracht,
Steven en Jo; hun liefdevolle
vriendschap en hun gaven
en talenten waarvan wij
allen op Ahava zo genieten
(en gebruik van mogen
maken!)
Onze lieve dieren op Ahava
waar ik zo intens van kan
genieten.

Een lieve groet en Gods zegen,
Chris Onderstal
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:
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IBAN: NL 23 ABNA 0574 6674 31
www.ahava-malawi.com
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