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BEWOGEN MET MALAWI

Wij zijn Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep. Samen met onze kinderen Thomas, Marije en Ruth zijn wij in september 2008 voor een
periode van zes jaar uitgezonden naar Malawi. We zijn daar gaan werken omdat we ons bewogen voelen met onze medemensen in zuidelijk
Afrika. We voelen ons geroepen om onze gaven en talenten in te zetten om hen te dienen. Zo willen we, samen met de kerk in Malawi, iets van
Gods bevrijdende liefde laten zien in woord en daad. Anneke werkt als tropenarts in Ekwendeni Mission Hospital, in het noorden van Malawi.
Dit ziekenhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de Presbyteriaanse Kerk van Malawi. Martijn werkt als organisatieadviseur voor deze kerk.

Mooie ontwikkelingen in het
ziekenhuis
Terwijl ik een zaalronde doe word ik gebeld of ik de
training voor de “teens club” leiders wil openen. Ik
controleer of alle kritieke patienten gezien zijn en ga
er dan even tussenuit naar het Youth Centre, een gebouw dichtbij het ziekenhuis.
Trainingen moeten altijd officieel geopend worden en
terwijl ik naar het Youth Centre loop bereid ik me
voor op een kleine speech. Dit keer is het anders. Ik
mag direct meedoen aan een ‘cool’ dansje en in de
vijftien minuten dat ik er ben heb ik meer gelachen
dan de rest van de dag.
Deze teens club is voor tieners met HIV. Het is goed
dat de leiding van deze club goed getraind wordt zodat ze deze tieners echt kunnen begeleiden in een
moeilijke fase van hun leven. Het is goed dat deze
jongeren zien dat ze niet de enigen zijn met HIV.
Veel van deze tieners zijn geboren met HIV. Ze slikken al jaren medicijnen, ook al wisten ze eerst niet
eens waarvoor, en zullen dit de rest van hun leven
moeten blijven doen. Het is goed dat deze jongeren
door leuke activiteiten even worden opgetild uit het
dagelijks leven.
In het ziekenhuis hebben we veel om dankbaar voor
te zijn. In december kwam Dr. Jessie Chihana terug
van een aantal jaren opleiding tot gynaecoloog. Zij
was al medisch directeur van het ziekenhuis en is dat
nu weer. Ze is echt een hele opgewekte enthousiaste
arts waar ik heel prettig mee kan samenwerken. In
januari arriveerden Jaap en Aukje Oosterom met hun
drie kinderen in Ekwendeni. Jaap is huisarts en komt
een jaar werken in het ziekenhuis. Aukje is orthopedagoog zet zich in bij verschillende projecten in het

ziekenhuis en bij de onderwijsafdeling.
Dat betekent dat we nu met drie artsen zijn in het
ziekenhuis. Daarnaast zijn er ook twee clinical officers en een medical assistant bijgekomen. Dat maakt
het werk voor mij nu heel anders. Ik kan me richten
op meer gecompliceerde of chronische patiënten.
Daarnaast is het leuk om betrokken te zijn met het
opstarten van nieuwe initiatieven in het ziekenhuis
zoals de club voor tieners met HIV en de uitbreiding
van ons programma voor palliatieve zorg.
Daarnaast zijn we in januari begonnen met de alpha
cursus. Op donderdag tussen de middag komen we
met een groep van ongeveer tien tot twintig mensen
bij elkaar. Het is bijzonder dat we een hele gemengde
groep zijn van schoonmakers, management-leden,
verpleegkundigen en clinical officers.
Na een uitleg op dvd van Nicky Gumbel bespreken
we een aantal vragen met elkaar. Bijvoorbeeld hoe
God ons leidt. Eén van de deelnemers legt uit hoe
ontzettend dankbaar ze is voor haar opleiding en
haar baan. Dit is zeker niet vanzelfsprekend en ze
ziet Gods hand hierin. Bij het thema over het kwaad
kwam ter sprake hoe verleidelijk het is om je maïs
voor een hoge prijs te verkopen aan mensen die geen
eten meer hebben. Eigenlijk buit je hen dan uit, maar
zelf heb je het geld misschien ook hard nodig. Een
dilemma dat realiteit is voor veel collega’s.

“Elke dag is mijn lievelingsdag”

Thomas en Marije genieten erg van het spelen met
de andere Nederlandse kinderen. Ze spelen vol fantasie rondom het huis, in de boomhut of met playmobil. Gedeeltelijk doen ze mee met de Nederlandse
school bij juf Hanna. Zelf vind ik het ook leuk om nog
een aantal lessen zelf te doen en zo dicht betrokken
te blijven op het schoolwerk. Verder gaan ze naar de
Malawiaanse school en hebben daar ook Malawiaanse
vrienden. Thomas zei pas dat elke dag zijn lievelingsdag is. Hij geniet echt van de afwisseling. Marije is de
afgelopen maanden gelukkig bijna niet ziek geweest.
Ze heeft zichzelf leren lezen over Thomas’ schouder
heen en geniet daar erg van.
Ruth gaat steeds meer praten en doet de anderen erg
na. Het liefst wordt ze de hele dag voorgelezen.

nen opzetten en leiden.
Onze visie is om in elke wijk en buurt van iedere
gemeente in Noord-Malawi ten minste 1 bijbelstudie-groep te starten. Waarom? Omdat we geloven
dat geestelijke vernieuwing en groei begint met het
luisteren naar Gods woord en naar elkaar. Elke week.
In je eigen buurt. In je eigen taal. Deze training is het
hart van het strategisch beleidsplan van de kerk.
We beginnen dit jaar in 25 gemeenten in 3 presbyteries. Daar hopen we dat er in totaal zo’n 280 kringen
in evenzoveel wijkgemeenten van start zullen gaan.
Als dat goed gaat willen we graag hetzelfde programma gaan introduceren in alle andere 22 presbyteries,
165 gemeenten en 1.200 wijken. Het zal een hele uitdaging worden om dat in 2-3 jaar te doen.

Maar daar denken we nu even niet aan. Nu zijn we bezig om de aanwezige mannen, vrouwen en jongeren
zo goed mogelijk te helpen een groep te starten. Tijdens de training leren we de deelnemers hoe ze bijbelstudie op zo’n manier kunnen leiden dat mensen
echt hun Bijbel lezen, echt naar elkaar luisteren en
echt allemaal aan bod komen. We gebruiken een methode in 3 stappen: (a) individueel lezen en toepassing
bedenken, (b) bespreking in groepjes van 3 à 4, (c)
bespreking met de hele groep. De kern van de trainingsmethode is “leren door te doen”: na een korte
uitleg laten we de deelnemers drie keer een groepsIn december hebben we allemaal erg genoten van bijbelstudie doen. Tussendoor denken we – opnieuw
het bezoek van Anneke’s ouders. Het was goed om in groepjes – na over hoe je een goed programma
even ons leven met hen te delen. En de kinderen zijn voor de bijbelstudies in elkaar kunt zetten en hoe je
in twee weken vele uren voorgelezen. Zo konden ze een bijbelstudiegroep in je buurt kunt starten.
toch wel een beetje inhalen wat ze anders missen.
Afscheid nemen was niet makkelijk. Ruth vertelt nog Aan het eind van de training is iedereen vol enthousteeds dat oma Snoep in het vliegtuig naar Nederland siasme: “We are ready. We will start next week.” Alle
deelnemers hebben concrete stappen opgeschreven
zit.
om de komende weken echt te beginnen. Als het
goed is, zullen er eind maart zo’n 100 bijbelkringen
van start gegaan zijn in Chitipa en wijde omgeving. Bid
u mee voor deze nieuwe bijbelstudieleiders in deze
Dinsdag 5 maart 2013. Op het plein voor de kerk
komende weken?
maakt een koor zich klaar om te beginnen met de
repetities. We gaan beginnen met onze training. Het
is tegen 3 uur, bijna een uur later dan gepland. Eén van
de aanwezige predikanten loopt naar de groep toe.
Even later staan ze voor in de kerk te zingen en zorgen ze voor een feestelijke start van het programma.

Beginnen met Bijbelstudie

Ik ben in Chitipa, in het verre noorden van Malawi.
Daar beginnen we aan een tweedaagse training voor
zo’n 100 mensen uit 12 verschillende gemeenten
over hoe ze een bijbelstudie-groep in hun buurt kun-

Meebidden

Mei en juni 2013:
Op verlof in Nederland
Van 17 mei t/m 2 juli 2013 hopen Martijn en Anneke
samen met de kinderen in Nederland op verlof zijn.
In die periode zullen ze in de twee weken van 25 mei
t/m 7 juni ook weer een heel aantal presentaties te
geven. De precieze data en locaties zullen tegen die
tijd te vinden zijn op de websites:
www. bewogenmetmalawi.nl
ww.gzb.nl/actueel/agenda.
In deze verlofperiode zouden Martijn en Anneke
graag in Delft verblijven. Als u ideeen of tips hebt
over mogelijke woonruimte voor de familie Van den
Boogaart, wilt u dan contact opnemen met de tfc
Delft (tfc-delft@bewogenmetmalawi.nl of via Arjan
Gooijer 0152146992)

Wilt u met ons bidden voor:
• Genezing van mensen, door de hand van Anneke
en haar collega's
• Kracht voor Anneke om haar mooie, maar ook
zware beroep, uit te oefenen
• Een tijdelijke woonplek voor Martijn, Anneke en
hun kinderen als ze half mei op verlof naar Nederland komen
• Dat Martijn leden van de taakgroepen kan blijven
motiveren om zich in te zetten voor verbeteringen in de kerk
• Voor een zegen over de alpha cursus die Anneke
organiseert in het ziekenhuis. Dat mensen aangeraakt mogen worden en groeien in geloof en dat
dat door mag werken in de omgang met patienten
Wilt u met ons danken voor:
• Een nieuwe medisch directeur voor het ziekenhuis, een Malawiaanse arts
• Collega's voor Anneke
• De komst van de familie van Oosterom
• Vriendjes en vriendinnen voor Thomas, Marije en
Ruth
• De komst van de nieuwe Nederlandse juf
• De goede start van de alpha cursus in het ziekenhuis

Contactgegevens
Martijn en Anneke van den Boogaart, c/o Ekwendeni
Mission Hospital, PO Box 19, Ekwendeni, Malawi.
Tel: +265 999 125 234 (Martijn), +265 999 156 109
(Anneke) Email: martijnenanneke@bewogenmetmalawi.nl. Skype: mvdboog en anneke.snoep

Martijn en Anneke van den Boogaart zijn vanuit de hervormde gemeenten van Delft (wijkgemeente Mattheüs) en Oud-Beijerland door de GZB
uitgezonden. De GZB is één van de zendingsorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Martijn en Anneke worden ondersteund
door een thuisfrontcommissie in Delft en Oud-Beijerland.
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | www.gzb.nl
giften GZB: giro 28016

Hartelijk dank voor uw meeleven, meebidden of meegeven. Giften voor het werk van Martijn en Anneke blijven welkom op rekeningnummer
1468.25128 ten name van de Hervormde Diaconie te Delft of rekeningnummer 1381.59394 ten name van de Hervormde Zendingscommissie
te Oud-Beijerland in beide gevallen onder vermelding van “Fam.Van den Boogaart – Malawi”.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij onderstaande adressen: TFC Delft: Arjan & Joëlle Gooijer, Laan van Altena 24, 2613 AJ Delft, 015-2146992, tfc-delft@
bewogenmetmalawi.nl; TFC Oud-Beijerland: Arnoud van den Boogaart, Oostdijk 93, 3261 KC Oud-Beijerland, 0186 842182, tfc-obl@bewogenmetmalawi.nl

