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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.

Koren
“Tiyeni Uchizi timbenge sono“, “Kom Uchizi, we gaan 
zingen”, zingt de eerste rij vrouwen. Twee stappen 
naar voren en één naar achteren: ritmisch schuiven 
ze hun bank uit. “Come Uchizi, let us sing”, echoot 
ondertussen de tweede rij. Getooid in kleurrijke 
omslagdoeken danst zo een koor van vrouwen al 
zingend naar voren in de kerk.

Even is het stil en neuriet de koorleider zachtjes de 
beginnoten van het volgende lied voor elk van de 
stempartijen. Dan zetten ze in. Acapella deze week, 
want er is geen stroom voor het keyboard en de 
versterker. Ze zingen in het Chitumbuka een lied dat 
ons aanspoort om niet op mensen maar op Jezus te 
vertrouwen. Ook nu bewegen de vrouwen in de maat 
van de muziek naar een ingestudeerde choreografie 
en onderstrepen ze de boodschap met gebaren. 

Koren spelen een 
belangrijke rol in het 
kerkelijk leven. Een 
kerkdienst zonder koor is niet compleet. Maar ook 
bij overlijden en begrafenissen wordt er veel ge-
zongen. Zingend klagend en troostend staat de ge-
meente om de rouwdragende familie heen. Ook dan 
wisselen koren elkaar af. Zo geeft muziek op vele 
momenten uitdrukking aan het geloof. Tegelijk wordt 
op die momenten ons geloof gevormd door wat (en 
hoe!) we zingen. 

“Uchizi” is één van de vele koren die Ekwendeni rijk 
is. Naast “Malumbo”, “Witnesses for Christ”, Titem-
wane (Laten we elkaar liefhebben), Jerusalem Golden 
Singers en nog een stuk of zes, zeven andere. Niet 
alleen in Ekwendeni is dat zo, maar overal in de kerk 
in Malawi. Elke gemeente heeft meerdere koren. 
De meeste koren hebben een divers  repertoire: Ma-

Muziekschool

lawiaanse liederen uit onze liedbundel, “covers” van 
Engelstalige en Malawiaanse gospels, maar ook eigen 
composities. Vaak worden de liederen meerstemmig 
acapella uitgevoerd, maar keyboards en versterkers 
worden steeds populairder. 

“Een kerkdienst zon-
der koor is niet com-
pleet"

Koren hebben geen geschoolde dirigenten. Verschil-
lende leden nemen om beurten de leiding op zich. 
De meeste leden hebben geen muzikale scholing ont-
vangen. Dirigeren, liederen instuderen, keyboard en 
andere instrumenten bespelen, het wordt allemaal 'al 
doende' geleerd. 

Vanaf vorig jaar juli ben ik samen met de jeugdafde-
ling (de “HGJB”) van onze kerk bezig met het opzet-
ten van een muziekschool. Met deze muziekschool 
willen we jongeren uit het hele land de gelegenheid 
bieden om hun muzikale kennis te verbreden en te 
verdiepen. 

In oktober vorig jaar zijn audities gedaan en zijn 21 
jongeren geselecteerd. Een goede mix van jongens en 
meiden, sopranen, alten, tenoren en bassen. Na Pasen 
halen we hen voor een intensieve cursus van twee 
weken naar Ekwendeni. In de korte tijd dat ze hier zijn 
proberen we ze een goede basis te geven op het ge-
bied van muziektheorie, zang, koordirectie, keyboard, 



gitaar en zelfs compositie. Elke dag beginnen we met 
een uitgebreide bijbelstudie waarin we zoeken naar 
wat de bijbel zegt over het maken van muziek. 

Natuurlijk is twee weken veel te kort, maar het is 
een begin. Natuurlijk zouden we het liefst jongeren 
de gelegenheid geven om jarenlang elke week een uur 
les te krijgen, maar dat zou betekenen dat we alleen 
leerlingen uit de omgeving van Ekwendeni zouden 
kunnen helpen. We kiezen er nu voor om te investe-
ren in het helpen van jongeren uit alle delen van het 
land waar onze kerk gemeenten  heeft. We sponso-
ren hun verblijf gedurende twee weken dat ze er zijn. 
Zelf hoeven ze alleen hun transport en inschrijfgeld 
te betalen. 

In deze fase helpen we op die manier liever een groot 
aantal jongeren een klein eindje op weg dan dat we 
er één of twee naar een hoog niveau brengen. Later 
kunnen we dan naast de intensieve basiscursus ook 
verdiepings¬cursussen aan gaan bieden. 

Nieuwe liederen
Naast de muziekschool ben ik ook nog op een an-
der vlak bezig met kerkmuziek. De CCAP Synod of 
Livingstonia heeft een eigen Chitumbuka liedboek. 
Meer dan 100 van de 402 liederen hierin zijn ge-
schreven door Malawiaanse christenen, vaak ook 
getoonzet op oude Malawiaanse melodiën. De ove-
rige liederen zijn voor een groot deel vertalingen van 
Engelstalige “krakers” uit het begin van de twintigste 
eeuw. Het liedboek dateert in zijn huidige vorm uit 
1929. Sindsdien is het nooit gewijzigd.

Vorig jaar hebben we met een werkgroep musici en 
predikanten een begin gemaakt met het aanvullen van 
de bestaande bundel met nieuwe liederen. Die nieu-
we liederen zijn een mix van vertalingen van Engelse 
klassiekers (zo was het populaire 'Amazing grace' nog 
nooit vertaald in het Chitumbuka), maar ook popu-
laire liederen uit andere Malawiaanse talen zijn op-

"Teacha"
“Teacha, teacha”, hoor ik roepen. Pas na een tijdje 
realiseer ik me dat de kinderen mij bedoelen. In het 
ziekenhuis, in de winkel of op de school van Thomas 
en Marije word ik meestal “Docotala” of “Doctor 
Annek” of soms “Mama Thomas”, “Mama Maria” of 
“Mama Lusungu” genoemd. Op straat word ik ge-
regeld nageroepen als “Mzungu” (blanke). Nu ik een 
aantal maanden zondagschool leidster ben, beginnen 
de kinderen met te zien als teacher en wordt dat ook 
deel van mijn identiteit.
 
De zondagschool is een hele uitdaging, maar het 
geeft steeds meer vreugde en voldoening. Totaal heb-
ben we rond de 100 kinderen op de Engelse zondag-
school. Sinds een paar maanden hebben we de groep 
in tweeën gesplitst. 

Jammer genoeg zijn bijna alle leiders die we hadden 
inmiddels verhuisd of door andere redenen verhin-
derd om actief mee te doen. Daardoor zijn Sifra, de 
Nederlandse juf, en ik de enige leiders. Dat betekent 
dat we beiden elke week aan de beurt zijn. Dat is niet 
ideaal en we zijn hard op zoek naar andere leiders. 

Het mooie is wel dat ik de kinderen uit mijn groep 

genomen. En natuurlijk ook een heel aantal nieuwe 
composities van Malawiaanse componisten. In totaal 
zo'n 60.

De liederen zijn afgelopen jaar in augustus op de 
Synode-vergadering gepresenteerd, compleet met 
projectkoor en CD met een selectie van de liederen. 
De Synode stemde ermee in de aanvullende liedbun-
del vrij te geven voor proefgebruik. Vanaf december 
vorig jaar wordt in steeds meer gemeenten uit de 
nieuwe bundel gezongen. De selectie die we met de 
werkgroep maakten lijkt in goede smaak te vallen: we 
horen van alle kanten hele enthousiaste reacties. En 
de andere taalgroepen in het noorden beginnen ons 
te vragen waarom de aanvullende bundel alleen voor 
het Chitumbuka is gemaakt... 

In de maanden juni en juli hopen we met de werk-
groep op pad te gaan om op verschillende plekken 
de bundel te evalueren. Het is de bedoeling dat we 
in augustus dan een verbeterde versie ter definitie-
ve goedkeuring aan de Synode kunnen voorleggen. 
Daarop vooruitlopend zijn we met de uitgever van 
het huidige liedboek in gesprek om begin 2015 met 
een gecombineerde nieuwe bundel op de markt te 
komen.  



steeds beter leer kennen en ze steeds meer mee 
gaan doen, zelfs de stoere jongens achter in de klas. 

De kinderen genieten van nieuwe liederen leren, liefst 
met gebaren. Vaak probeer ik materialen mee te ne-
men om het verhaal beeldend te maken. Afgelopen 
zondag zwaaiden alle kinderen met takken (uit onze 
tuin) en zongen ze luidkeels “Hosanna, Jesus is our 
King” mee in het verhaal over de intocht van Jezus 
in Jeruzalem. 

Samen met de Tumbuka zondagschool zullen we dit 
jaar voor het eerst een paasviering voor de kinderen 
organiseren. Mooi om zo met elkaar kinderen te ver-
tellen over Gods liefde voor hen in Jezus. 

“Docotala”
Doordeweeks geniet ik ook van dokter zijn. Het 
ziekenhuis staat op dit moment voor verschillende 
uitdagingen. Begin dit jaar heeft de overheid op een 
paar kilometer van ons ziekenhuis een eigen kliniek 
geopend waar mensen gratis zorg kunnen krijgen. 
Het gevolg is dat onze polikliniek een stuk rustiger 
is geworden omdat veel mensen nu eerst naar die 
overheidskliniek gaan. Logisch. 

Maar het heeft wel nare ‘bijwerkingen’. De behandel-
mogelijkheden in de overheidskliniek zijn beperkt. 
Echt zieke patiënten moeten worden doorverwezen. 
Niet naar ons, want dat mag niet volgens de ‘spelre-
gels’: patiënten van een overheidskliniek moeten naar 
een overheids¬ziekenhuis worden overgeplaatst. Dat 
betekent dat patiënten langs ons ziekenhuis moeten 
reizen naar Mzuzu, de stad 20 kilometer verderop. 
Maar omdat het ambulance-vervoer slecht is gere-
geld, moeten mensen in veel gevallen zelf maar zor-
gen dat ze er zien te komen. Dat lukt vervolgens vaak 
niet en zo eindigen de mensen met aanzienlijke ver-
traging uiteindelijk toch bij ons in het ziekenhuis. De 
ziekte is dan soms alweer een paar stadia verder en 
veel moeilijker te behandelen.

Voor patiënten is het fijn dat ze eerstelijnszorg gratis 
kunnen krijgen. Maar het blijft vreemd in een land 
waar zo’n groot tekort is aan medische zorg dat er in 
één plaats meerdere faciliteiten naast elkaar worden 
gezet. Want let wel: de overheid betaalt ook flink mee 
aan de zorg in Ekwendeni (bijna 90% van de perso-
neelskosten wordt door de overheid gesubsidieerd). 
Als ziekenhuis moeten we dus nog meer kijken waar 
we goed in zijn en waar we hiaten kunnen vullen. 

Eén van de belangrijkste gebieden waar we ons in het 
ziekenhuis mee bezighouden is de zorg voor mensen 
met HIV. Ondanks dat we nu tien jaar HIV-remmers 
verstrekken is het gevecht nog lang niet gewonnen. 
We blijven patiënten zien die pas heel laat naar het 
ziekenhuis komen om zich laten testen. Dan zien we 
vaak dat de HIV hun afweer al bijna helemaal heeft 
afgebroken en dat ze daardoor ook al meerdere ziek-
ten tegelijk onder de leden hebben. 

Daarnaast zien we steeds meer mensen met HIV 
waarbij resistentie tegen de HIV-remmers ontstaat. 
We zijn blij dat we tegenwoordig de “Viral Load” (de 
mate van HIV) kunnen meten. Zo kunnen we op tijd 
zien dat de HIV-remmers niet meer werken en op 
tijd een tweedelijns behandeling geven. 

De protocollen rondom het overschakelen van eer-
ste naar tweedelijns behandeling zijn gecompliceerd. 
Daarom was ik blij dat ik in februari een week kon 
meelopen in een gespecialiseerde HIV-kliniek in de 
hoofdstad Lilongwe. Van de de Amerikaanse specia-
listen die daar werken kon ik veel bijleren. Met die 
kennis kan ik het ziekenhuis in Ekwendeni helpen om 
nog betere zorg te bieden voor patiënten met ge-
compliceerde vormen van HIV.

Niet alleen op het gebied van HIV, maar ook op het 
gebied van hart- en vaatziekten kan Ekwendeni Hos-
pital verschil maken. In 2013 heeft mijn collega Jaap 
Oosterom een kliniek opgezet voor mensen met 
hoge bloeddruk en diabetes. Deze twee ziektes ko-
men in Malawi heel veel voor, maar worden vaak pas 
heel laat ontdekt en niet goed behandeld. Nu de fa-
milie Oosterom weer naar Nederland is vertrokken, 
zet ik de wekelijkse kliniek voort.  

Ik merk hoe nodig het is. Deze week zei één van de 
patiënten: “Ik neem geen bloeddrukmedicijnen meer. 
Ze werken toch niet en ik merk ook geen verschil.”  
Voorlichting is – naast het vinden van de juiste com-
binatie aan medicijnen – de belangrijkste ‘behande-



Meebidden

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@bewogenmetma-
lawi.nl. Skype: mvdboog en anneke.snoep

Contactgegevens

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. 

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
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giften GZB: giro 28016

ling’ van de bezoekers van de kliniek. Tijdens de pe-
riodieke controles, leren ze door herhaling waarom 
ze medicijnen slikken en waarom ze het ook moeten 
blijven doen. Het is mooi om te zien dat bij een heel 
aantal mensen de bloeddruk en de suikers nu voor 
het eerst onder controle zijn. 

"Mama"
“Mama”. Zo noemen Thomas, Marije en Ruth me. 
Dat blijft heel speciaal. Dat blijft voor mij mijn be-
langrijkste taak. Het gaat goed met hen. Ze vinden 
het heerlijk dat Neelke, Aron, Lucas en Boaz Visser 
weer terug zijn van verlof en spelen dagelijks met 
hen. 

De verschillende scholen gaan goed. Thomas en Ma-
rije gaan met plezier naar Engelse en Nederlandse 
school. Op beide scholen voelen ze zich op hun plek. 
Thomas houdt van rekenen en geniet van de lessen 
natuniek en geschiedenis die we sinds dit schooljaar 
ook aanbieden. Marije vindt lezen en voorgelezen 
worden het einde. Ze zou graag dichtbij haar oma’s 
willen wonen die zo lekker kunnen voorlezen. Ruth 
kleurt elke dag een kleurplaat, probeert cijfers te 
schrijven en voelt zich al heel groot. Tegelijkertijd is 
ze nog een echte peuter die gaat gillen als ze haar 
zin niet krijgt. 

Ze kunnen alle drie enorm genieten van dingen die 
als gezin doen, zoals afgelopen zondagavond: bij een 
kampvuur in de tuin onder een mooie sterrenhemel, 
luisterend naar een spannend verhaal. Ook voor ons 
als ouders zijn dit gouden momenten.

Dank 
• Voor goede gezondheid van de kinderen en dat 

ze genieten van hetnaar schoolgaan en het leven 
hier. 

• Dat de plannen voor de muziekschool en het 
liedboek die een aantal jaren geleden gemaakt 
zijn nu uitgevoerd worden en dat er met en-
thousiasme op wordt gereageerd.

• Voor het goede regenseizoen. De oogst staat er 
mooi bij. Een hoopvol teken. 

Bid
• Dat de nieuwe liedbundel en de training van 

koren kunnen helpen om als gemeentes Gods 
lof te zingen. 

• Voor enthousiaste zondagschoolleiders die kin-
deren kunnen aanrakenmet Gods liefde. Bid dat 
kinderen een plaats krijgen in de kerk. 

• Voor goede en vredig verlopende verkiezingen 
op 20 mei. 

• Dat de plannen voor het bouwen van een 
nieuwe HIV kliniek kunnendoorgaan. 

• Voor vreugde, liefde en doorzettingsvermogen 
als het werk soms veelgeduld vraagt.


