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Lieve vrienden, familie en iedereen 

die op de hoogte wilt blijven, 

Na een zeer lange reis van meer dan 

24 uur kwam ik half juli in Malawi 

aan. Helaas kwam er met mij maar  

1 koffer aan……….Bellen, opvolgen 

en opnieuw bellen gaven niet het 

gewenste resultaat: niemand wist 

waar de koffer was. Zonder enige 

communicatie was na drie dagen de 

koffer opeens op ons vliegveldje 

aangekomen en was dat gelijk het 

einde van deze uitdaging.  

Over uitdagingen gesproken…….. 

vleermuizen in het plafond van mijn 

veranda. Nu vind ik vleermuizen 

echt geweldige dieren mede omdat 

ze duizenden muggen verorberen 

maar daar houdt het qua 

geweldigheid gelijk helemaal op. De 

viezigheid en de stank van 

vleermuizen is niet te harden. Dus 

actie! Alle dakpannen dichtgemaakt 

met cement waardoor ze niet meer 

binnen konden komen….dachten 

wij…….Vanaf de andere kant van de 

veranda vonden ze een andere 

opening en konden ze nog steeds 

hun geliefde plek binnenkomen. Nu 

hebben we alles met silicone lijn en 

cement opgevuld. Dit moest  

’ s avonds rond 6pm gebeuren want 

net voor die tijd gaan ze met z’n 

allen ‘out for dinner’ en komen 

ongeveer 45 minuten later thuis. Nu 

een week later ziet het ernaar uit 

dat wij gewonnen hebben en 

volgens Mister Dickson hebben de 

vleermuizen een nieuw thuis in de 

Baobab gevonden. Laat het vooral 

waar zijn…….! 

Half augustus kwam Narda ons team 

versterken. Narda heeft in 2012 op 

Ahava gebouwd en in de tijd van de 

overstroming bood ze aan om ons 

opnieuw te helpen. In principe is 

Narda hier voor 12 weken en 

overziet ze een aantal  

 

 

bouwprojecten in ons dorp en op 

Ahava. Het is een drukke tijd voor 

mij omdat bouwen en 

bouwwerkzaamheden mij veel 

energie kosten. Een week geleden 

kreeg ik de gedachte hoe het is als je 

een homemade appeltaart maakt. 

Het werk, de tijd, de knoeiboel en 

nog wat meer maar dan……….als ie 

gebakken is en vers uit de oven 

komt……..de geur………de eerste 

hap………zo is bouwen voor mij: als 

het klaar is vind ik het helemaal 

geweldig!  

  
Welkom op Ahava lieve Narda. 

Narda is alweer ruim vijf weken op 

Ahava en zijn de eerste klussen 

geklaard of onderweg om geklaard 

te worden. Het was de bedoeling 

dat van vier personeelsleden hun 

huisjes opgeknapt zouden gaan 

worden. Huisjes die gedurende de 

overstroming grote schade hadden 

opgelopen. Helaas was het allemaal 

toch wat ingewikkelder dan we in 

eerste instantie gedacht hadden. 

Dat had vooral te maken met de 

zeer slechte staat van sommige 

huisjes en de andere wensen van de 

betreffende medewerker. Samen 

hebben we de huizen bekeken en 

Narda heeft tekeningen en 

berekeningen gemaakt, prijzen 

vergeleken van materialen en tot 

slot hebben we diverse gesprekken 

met de betreffende medewerkers 

gevoerd. Uiteindelijk hebben we 

kunnen besluiten om hen 

materialen voor een x-bedrag te  

geven en dat men dan zelf invulling 

aan de uitvoering zal geven.  

 

 

 

Daarnaast overziet Narda de bouw 

van een huisje van een oud echtpaar 

waarvan de man in ons Food4Work 

programma werkzaam is. Van hun 

huisje bleef niets over gedurende de 

heftige regenval. Sinds die tijd huren 

ze een klein hutje. Zomaar een 

huisje bouwen en geven is helaas 

niet mogelijk in ons dorp. Er is een 

te grote jaloezie en het geeft te veel 

problemen. Om die reden moet de 

desbetreffende persoon de stenen 

aanleveren, zand en zorgen voor 

water tijdens de bouw. Daarnaast 

ook daadwerkelijk meehelpen 

gedurende de bouw. Dat laatste 

lukte helaas niet omdat agogo (opa) 

niet meer de jongste is en…….omdat 

zijn familie nagenoeg geen hulp 

wilde geven. Ondanks alles zijn we 

dankbaar en trots hoe hard agogo 

(opa) heeft gewerkt en als alles 

meezit, zal eind september zijn 

nieuwe huis klaar zijn. Dank aan hen 

die dit financieel mogelijk maakten!! 

  
Narda samen met Agogo bij de 

fundering van het toekomstige 

huisje. 

Op Ahava zijn we onder supervisie 

van Narda bezig met de 

regenwaterafvoergeul bij het 

personeelshuisje en hebben we 

zand en stenen gekocht EN een start 

gemaakt voor de fundering van de 

Moringa overkapping.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

ThuisFrontComité van Chris Onderstal 

Contactpers: Jan en Trienke van der Lei 

                      Vredemaker 8, 1689 WP Zwaag 

                      Tel: +31(0)63032 6989 

                      E-mail: janvanderlegzni@gmail.coml 

 

 

We willen voor de muren van het 

gebouw geperste blokken gebruiken 

omdat deze op een milieu 

vriendelijke manier gemaakt 

worden. (er worden geen bomen 

gebruikt om ze te bakken).  Helaas 

kunnen we deze nu niet meer zelf 

fabriceren en hebben Narda en ik 

nog geen besluit gemaakt welk blok 

het gaat worden. Hopelijk gaat dat 

komende dinsdag gebeuren. Narda 

(die architect van beroep is) heeft 

een super leuk en praktisch ontwerp 

gemaakt voor de Moringa 

overkapping waar Abambo Patrick 

en ik erg enthousiast over zijn. 

Wordt vervolgd! 

  
De fundering van de Moringa 

overkapping. 

Nu is het vakantietijd voor onze 

medewerkers. Op dit moment is 

Abambo Patrick op vakantie, 

volgende week gaat 

schoonmaakster Ireen op vakantie 

en de week erna komt Abambo 

Patrick weer terug en gaat wachter 

Mister Dickson. Mister Henry, onze 

kok heeft zijn vakantie gehad, zo 

ook sister Jean en alle andere 

wachters. Een aantal mensen willen 

graag in de decembermaand en als 

dit kan vind ik dat prima. Helaas is 

het zo dat we ieder jaar weer naar 

de mogelijkheden moeten kijken 

omdat niet iedereen gelijk vakantie 

kan nemen. In de meeste gevallen 

blijven de mensen gewoon thuis wat  

 

 

het allemaal wat gemakkelijker qua 

planning maakt. 

 

Bij terugkomst werd ik blij verrast 

door gras en een nieuwe 

bloementuin rond mijn huis. 

Abambo Patrick had het geleerde 

gelijk in de praktijk gebracht. Iedere 

dag geniet ik van onze prachtige 

tuin; de vogels, de bomen en 

bloemen.  

  
Gras, bloemen en bomen op Ahava. 

Sinds mijn terugkeer zijn de 

spanningen hoog in Malawi. Dit is 

een gevolg van de verkiezingen in 

mei van dit jaar. Protesten zijn soms 

gewelddadig. Rellen en andere 

vormen van onrust maken nu deel 

uit van de realiteit van Malawi. Wij 

geloven dat het nemen van 

passende voorzorgsmaatregelen zal 

leiden tot veiligheid. Voor mij/ons 

houdt dat in dat we op de dagen dat 

er aangekondigde demonstraties 

zijn ik niet naar de stad ga. In ons 

dorp en op het platteland merken 

we niets van spanningen en 

protesten.  

De tijd gaat zo snel en zelf ben ik 

alweer bijna 10 weken thuis. 

‘Ja’………Malawi is thuis geworden 

na zoveel jaar en daarin is Ahava het 

meeste thuis voor mij. En toch ligt er 

ook een stukje thuis in Nederland 

wat jullie met elkaar voor mij waren 

gedurende mijn verlof. Dank voor  

 

 

 

uitnodigingen, bezoekjes, 

gesprekken, hulp op zoveel  

verschillende manieren maar het 

ook er gewoon mogen zijn.  

Dank ook voor jullie e-mails, Whats-

Appjes, telefoontjes en reacties op 

onze Facebook site. Vaak komen die 

op een moment dat ik even een 

bemoediging nodig heb. Dankbaar 

voor jullie gebeden en jullie 

financiële hulp. Zij maken dat ik en 

wij ons gedragen weten en dat we 

met het werk wat hier zo nodig is 

door kunnen gaan. Het geven van 

medische hulp aan iedereen in ons 

gebied die arm en ziek is, het geven 

van een dagelijkse maaltijd aan 

ouderen en gehandicapten, 

financiële hulp voor onze weduwen 

in ons Food4Work programma en de 

kinderbijbelclub. Daarnaast de lonen 

van onze medewerkers waardoor zij 

en hun gezinnen een beter leven 

hebben en zoveel andere 

activiteiten die op mijn en ons pad 

komen en waarvan we ervaren dat 

we er wat mee moeten. Samen 

kunnen we wel degelijk een verschil 

maken! 

In mijn kantoor hangt de tekst:  

Als God voor ons is, wie kan 

er dan tegen ons zijn?  

Daar houd ik mij aan vast als het 

allemaal niet zo gemakkelijk is.  

Gods zegen en een lieve groet,  

Chris Onderstal en team Ahava 
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