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BEWOGEN MET MALAWI

Wij zijn Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep. Samen met onze kinderen Thomas en Marije 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 (capacity building officer) voor deze kerk.

Martijn aan de slag
De afgelopen drie maanden stonden in het teken
van het oppakken van ons werk na een periode van
acclimatiseren en settlen. In november en december vorig jaar had ik wel kennis kunnen maken met
een aantal afdelingen en was ik al gevraagd voor
een paar projecten. Toch was het nog wel spannend
hoe het zou zijn om echt aan de slag te gaan, om
relaties op te bouwen en vertrouwen te winnen.

en vertegenwoordiging van de overheid. Spannend
om zo’n grote groep te begeleiden in het nadenken
over allerlei strategische vragen. De week liep gelukkig erg goed en mensen waren erg tevreden over mijn
aanpak en de resultaten. Dat was erg bemoedigend.

Ekwendeni Hospital

Ik voel me erg op mijn plek in Ekwendeni Hospital. De meeste artsen, clinical officers (soort HBO-artsen met
een vierjarige, praktische opleiding)
Ik voel me dan ook bijzonder gezegend met de maen verpleegundigen zijn echt gemotinier waarop allerlei dingen op hun plek zijn gevalveerd. Het is leuk om deel uit te malen. Ik ben door verschillende afdelingen (HIV&AIDS,
ken van zo’n team. Deze eerste drie
zondagschool, jeugd, ziekenhuizen, literatuur) ge- maanden werkte ik op de maternity (verlos- en couvraagd om hen te helpen bij het formuleren van veuseafdeling). Eén op de tien bevallingen eindigt in
hun strategie voor de komende jaren. Dat levert een keizersnee. Meestal zijn dat moeilijke keizersneveel werk op. Ik geniet bijzonder van de afwisseling den bij vrouwen die er al verschillende hebben gein mijn werk. Het ene moment denk ik na over de had. Ik was blij dat ik in het
manier waarop de kerk het onderwijs aan de kin- begin nog geholpen werd
"Het is leuk om
deren van de zondagschool eigentijdser kan maken. door één van de ervaren
deel uit te maken
Het andere moment buig ik me over de vraag of en clinical officers.
van zo'n team"
hoe mobiele telefoons gebruikt kunnen worden om
de zorg voor HIV&AIDS patiënten te verbeteren. We zagen in korte tijd drie
vrouwen bij wie er om verHalf maart leidde ik een vijfdaagse workshop met de schillende redenen abortussen waren gepleegd door
HIV&AIDS afdeling en zo’n 20 belanghebbenden – vrij- een traditionele vroedvrouw. De vrouwen waren
willigers uit de dorpen, andere afdelingen van de kerk erg ziek en bij twee moest de baarmoeder eruit ge-
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haald worden. Hoe komt een vrouw tot zo’n keus?
Is het een noodgreep? Er gaat een heel verhaal schuil
achter zo’n daad.
Het tekort aan middelen in het ziekenhuis is iets waar
we als personeel en patienten voortdurend tegenaan
lopen. Het ziekenhuis draait voor een groot gedeelte
op donorgeld, wat geen stabiele basis biedt. Het is
soms echt moeilijk om zonder essentiele medicijnen
patienten te helpen.

Opgroeien in Malawi
Thomas heeft het nu echt veel beter naar zijn zin
dan de eerste maanden. Hij kan heerlijk buiten spelen en meewerken met de tuinman. We merken wel
dat hij soms een uitdaging mist. We beginnen nu dus
ook wel over school na te denken. Hij begint steeds
meer Engels en Tumbuka te begrijpen en te spreken.
Soms speelt hij met het buurmeisje. Het verschil tussen blank en zwart is iets waar hij mee bezig is. Pas
vroeg hij bij het naar bed gaan “Is de Here God ook
donker?”.
Marije is in januari twee keer achter elkaar ziek geweest met hoge koorts. Gevolg was dat Marije maar
heel weinig was gegroeid. We geven haar nu steeds
Likuni phala, de lokale pap voor (ondervoede) kinderen. Daar groeit ze nu goed op. Na ruim een maand
zien we eindelijk haar vrolijkheid weer terug. Ze klapt
vaak in haar handen en geeft daarmaa aan dat ze wil
zingen. Ook in de kerk klapt ze enthousiast mee.

Danken en bidden
Willen jullie meedanken:
• Dat verschillende afdelingen van de kerk laten blijken dat ze blij zijn met Martijns adviserende werk;
• Dat Anneke in een gemotiveerd team haar werk
kan doen;
• Dat Thomas en Marije gezond zijn en nu goed
groeien.
Willen jullie meebidden:
• Voor verdere integratie in ons werk en in de gemeenschap in Ekwendeni;
• Voor wijsheid voor het ziekenhuis management in
het omgaan met tekorten;
• Voor discipline in taalstudie;
• Dat we een goede school voor Thomas kunnen
vinden;
• Dat we ons niet uit het veld laten slaan door de
inbraak in onze woning;
• Voor onze veiligheid.

Thuisfrontcommissies

nieuws-update:
• sinds kort is de familie Van den Boogaart mobiel,
ze hebben een auto gekocht;
• eind maart is er ingebroken bij Martijn en Anneke. Terwijl ze sliepen zijn de camera's, laptops, en
back-up schijven met al het werk van Martijn, foto's
en filmpjes gestolen. Met hulp van ds Visser hebben
we ze binnen een week van nieuwe spullen kunnen
We genieten nog steeds erg van ons huis en de tuin. voorzien;
Voor een aantal dingen blijft geduld nog steeds het • de zeecontainer is gearriveerd, nu kan Thomas
sleutelbegrip. Bijvoorbeeld voor onze zeebagage: nu eindelijk genieten van zijn eigen speelgoed;
• ze hebben nu de beschikking over een satelietruim zeven maanden onderweg of in de opslag.
We hebben via ons werk of via de kerk wel wat leuke verbinding, waardoor communicatie met Nederland
contacten. Tegelijkertijd merken we dat ook vriend- makkelijker verloopt.
schap iets is wat tijd nodig heeft.
financieel nieuws:
Met name in het weekend merken we wel eens dat Het jaar 2008 hebben we goed af kunnen sluiten. We
we onze familie, vrienden en vertrouwde plekken zijn dankbaar voor uw steun en hopen ook op uw
missen. Gezelschap van Nederlandse vrienden in Ma- bijdrage voor 2009.
lawi deden ons dan goed.

Geduld

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

