Stichting Afrika Zending is een stichting die middels
verschillende projecten mensen in nood probeert te
ondersteunen.
Op dit moment wordt er in Malawi, Afrika gezorgd voor
meisjes die een verleden hebben als prostitué en voor
jongens en meisjes die beschuldigd worden van hekserij.
Beide groepen kinderen worden buitengesloten,
mishandeld en afgewezen door hun families.
Samen proberen we te bouwen aan een mooie toekomst
voor deze beschadigde kinderen.

“Maakt al de volkeren tot mijn discipelen en leert hen
onderhouden al wat ik u bevolen heb”
Mat. 28:19
Geschiedenis
De afgelopen maand bestond Stichting Afrika Zending
officieel twaalf-en een half jaar, een koperen jubileum dus en
een goed moment om dankbaar terug te blikken op alles wat
er met Gods hulp en de hulp van Zijn gemeente (inclusief u
zelf) bereikt is.
Een groot aantal kinderen en jongeren hebben we in de loop
der jaren nieuwe hoop mogen geven in Hillside House of
Hope and the andere houses of Hope in Zimbabwe, in
Bangwe House of Hope wat nu Blantyre Girlshome heet en
in de hulp projecten voor kinderen en jongeren die als heks
zijn bestempeld en uitgestoten. Deze hebben niet alleen een
nieuwe kans in het leven gekregen maar we hebben ze ook
op Jezus mogen wijzen en het meerendeel van hen is nog
steeds betrokken bij kerk of gemeente.
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Vele van de honderden studenten die les hebben gekregen
van Erwin op het Harare Theologisch college dienen nu God
als voorganger of zendeling over de hele wereld in Afrika,
Azie en Europa. Hier hoort ook Shingayi bij die het werk in
Malawi van Erwin heeft overgenomen als veld/project
directeur. Daarnaast zijn er duizenden voorgangers die les
hebben gekregen op leiderschaps seminars en nog eens
duizenden over de hele wereld die door Erwin’s publicaties
geholpen zijn.
Al met al heel veel om dankbaar voor te zijn want
uiteindelijk is het geen mensenwerk maar is het Gods werk.
Met elkaar als deel van het lichaam van Christus hebben we
daar aan mee mogen werken en mogen we dat nog steeds.
Crisis en financieen
Ondanks dat het crisis in Europa is, is het dividend op
investeringen in het koninkrjk van God nog steeds heel hoog.
Dit is goed nieuws voor allen die schatten in de hemel willen
verzamelen. De penning van een arme weduwe, een glas
water voor een dorstige dienstknecht van God, en alles wat
we doen als aan de Heer wordt door Hem rijkelijk beloont.
Een nieuw huis
We hebben met speciale financieering door Stichting het
Weeshuis der Hervormden in April ter waarde van € 3100000 een huis kunnen kopen. Van dit geld is 100% naar het
project gegaan en we zijn dankbaar voor deze
gebedsverhoring. We zijn het huis nu aan het renoveren en
per 01 Juni zullen de meisjes van het “heksen kinderen
project” naar hun veilige nieuwe onderkomen verhuizen.
Het project is nu niet meer overgeleverd aan de grillen van
een Malawiaanse huisbaas die de huur plotseling met 50%
kan verhogen. Doordat er nu geen kans meer bestaat voor
gedwongen verhuzing kunnen de meisjes in een veel
stabielere en veiligere omgeving worden opgevangen.
Wist u trouwens dat van alle project fondsen die via
Stichting Afrika Zending worden gedoneerd niet minder dan
90% bij het betreffende ontwikkelings of hulp project terecht
komt ondanks de door de stichting gemaakte kosten. We zijn
hier best trots op want bij andere (grotere) organisaties blijft
er veel meer aan de strijkstok hangen. We kunnen dit doen
omdat onze werkers van giften rondkomen. We willen dit
graag zo houden maar op dit moment zijn de giften die voor
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onze zendelingen Sevana en Shingayi binnen komen veel te
laag. We vragen uw hulp en gebed voor deze situatie

aangesteld als Algemeen Directeur, om de dagelijkse zaken
van de stichting in Nederland te behartigen. Shingayi is
aangesteld als Veld/Projectdirecteur in Malawi om daar alle
dagelijkse zaken te behartigen.
We zijn dankbaar voor de hulp van Peter Stael, Bert Boonen,
Hananja Stael en Hannele Abelmann die de stichting tijdens
de turbulente periode van het afgelopen jaar kundig hebben
bestuurd. We danken hen heel hartelijk voor hun inzet en
harde werk. Hierdoor konden de meeste projecten in Malawi
de afgelopen zes maanden door blijven gaan, en is de
overgang naar het huidige internationale bestuur goed
verlopen. We zullen ongetwijfeld in de toekomst nog
regelmatig een beroep hen blijven doen voor advies en hulp.

Het nieuwe huis

Blantyre Girls Home (Meisjeshuis in Bangwe)
Voor dit project zijn de giften helaas bijna helemaal
opgedroogd en ook de bijdrage van Word & Deed is
onvoldoende en komt onregelmatig binnen. Ondanks deze
belemmeringen is de sfeer in het huis goed. Drie van de
meisjes doen dit jaar een middelbare school examen en zijn
hard aan het studeren. We bidden dat ze ondanks hun
achterstand de examens zullen halen.
Jongens project
Voor dit project hebben we helemaal geen financiering op dit
moment maar vanuit de reserves kunnen we de jongens in
elk geval helpen met schoolgeld voor hun middelbare
scholing. De ideale situatie voor deze jongens die als heks
zijn gebrandmerkt is dat zij in een safe house worden
opgevangen maar daar hebben we op dit moment geen
financiele middelen voor.
Bestuurs verandering
Het bestuur van Stichting Afrika Zending o.l.v. de heer Peter
Stael heeft een maand geleden het mandaat verleent aan de
heer Bussbell S. Fletcher om een nieuw internationaal
bestuur te vormen. Hij heeft vervolgens Shingayi Munjanja,
Roel Brandsma en Erwin van der Meer als bestuursleden
aangesteld. Het nieuwe bestuur heeft per direct Erwin
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Esther Pennings een vrijwilliger uit Canada geeft een les

Persoonlijk nieuws van onze werkers:
Erwin
Het is zeker geen makkelijk besluit geweest om me weer in
Nederland te vestigen omdat mijn roeping duidelijk voor
Afrika is. In mijn hart ben ik er echter van overtuigd dat mijn
eerste verantwoordelijkheid is om er voor mijn gezin te zijn.
Hoewel Laura door middel van haar echtscheidingsaanvraag
bij de rechtbank helaas heel duidelijk heeft gemaakt niet
langer deel van mij te willen zijn, geldt dit niet voor mijn
kinderen. Sevana en Samantha zijn inmiddels zelfstandig,
Sevana met haar gezin in Malawi en Samantha met haar
gezin in Ierland. Voor Emma en Sophie is de situatie anders,
zij hebben tot dat zij volwassen zijn en op eigen benen
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kunnen staan beide ouders nodig. Omwille van hen zal ik
daarom voorlopig op lang verlof in Nederland blijven.
Tijdens dit verlof ben ik natuurlijk nog net zo veel zendeling
als voorheen alleen is mijn basis nu Nederland. In Nederland
en daarbuiten zal ik me nog steeds zo veel mogelijk inzetten
voor het Evangelie.
Giften voor “mijn” bediening kunnen daarom nog steeds
gewoon naar Stichting Afrika Zending worden overgemaakt
zodat ik in staat ben het werk in Malawi regelmatig te
bezoeken voor ondersteuning, Bijbels onderwijs en toezicht.

januari meer werd gegeven aan giften dan alle giften in het
eerste kwartaal van 2013 bij elkaar.
Hieronder het overzicht:
2013 Inkomsten
Uitgaven
Tekort
januari
1393,12
2850,75 1457,63
februari
907,42
2005 1097,58
Maart

1384
3684,54

2005
621
6860,75 3176,21

Gebedspunten
- Fondsen voor een goede 2e hands auto (ongeveer
5000 euro)
- Financiering/fondsen voor het jongens project
- Voldoende giften om Sevana en Shingay als
werkers in het veld te kunnen houden
- Een (part-time) baan voor Erwin zodat hij beter in
zijn onderhoud kan voorzien
- We vragen ook gebed voor wijsheid voor de
uitdagingen op het zendingsveld

Sevana met meisjes van het “heksen kinderen” project

Shingayi en Sevana
Het zendingsveld is elke dag vol uitdagingen maar toch zijn
we dankbaar om dit werk te mogen doen. Ons grootste
probleem is de auto, ondanks alle reparaties blijft de oude
versletenauto die we van Erwin hadden overgenomen steeds
pech hebben. Minstens 3x per maand is er wel iets mis. Dit
maakt goede zorg voor de meisjes in de projecten heel
moeilijk. We vragen uw gebed en hulp voor deze situatie.
We willen verder alle vrijwilligers uit Canada en Nederland
die de afgelopen maanden bij ons en diverse projecten zijn
komen helpen hartelijk bedanken. We hebben van hun
aanwezigheid genoten en de meisjes ook.
Financieen Stichting Afrika Zending
De inkomsten in het eerste kwartaal van 2013 zijn ruim 70%
minder dan in het eerste kwartaal van 2012 toen alleen al in
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Giften
Giften om het werk van Stichting Afrika Zending en haar
werkers mogelijk te maken kunnen worden overgemaakt op
de rekening van Stichting Afrika Zending. De gegevens staan
onderaan deze nieuwsbrief.
De Stichting heeft een ANBI-beschikking. Deze erkenning
is voor u belangrijk want u kunt voor inkomstenbelasting
(IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling
die een ANBI-beschikking van de Belastingdienst heeft.
Wilt u een gift specifiek voor een project overmaken dan kan
dat. In dat geval graag bij de gift in de beschrijving
vermelden om welk project het gaat. Dan zorgen wij ervoor
dat elke euro het project ten goede komt.
Zegenbede
Het bestuur en alle werkers van Stichting Afrika Zending
bidden u Gods rijke zegen toe zodat u met ons en al Gods
kinderen een lichtend licht in deze wereld mag zijn.

Girorekeningnummer 57 95 209
t.n.v. Stichting Afrika Zending
De Stichting heeft een ANBI beschikking.
KvK: 27193130
Website: www.afrikazending.nl

Voor aan- of afmelden voor de nieuwsbrief, gelieve een mail te sturen naar bovenstaand emailadres. Hartelijk dank.

Pagina 3

