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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 voor deze kerk.

“kerk-zijn-in-de-wijk”
“Wat kunnen we in Nederland leren
van de kerk in Malawi?” is een vraag
die ik regelmatig hoor als ik met familie en vrienden in Nederland bel
of mail. Dat is een onderwerp waar
ik vaak over nadenk.
Ik weet dat er in onze wijkgemeente in Delft veel gesproken is over
“kerk-zijn-in-de-wijk”. De kerk in Malawi doet heel
veel “wijkwerk”, werk in de gemeenschap rondom
de kerk. Veelal begon dat werk met mensen van de
kerk voor mensen van de kerk. In de loop der jaren
is die benadering enorm verfijnd.
Nu wordt er samengewerkt met andere kerken. En
wordt de gemeenteraad (of althans de Malawiaanse
equivalent daarvan) betrokken. Er wordt overlegd
met andere maatschappelijke organisaties die in dezelfde gemeenschap werkzaam zijn. Het wijkwerk is
niet langer gericht op alleen gemeenteleden, maar
op alle mensen in de gemeenschap. En de commissies bestaan niet meer alleen uit gemeenteleden. Het
doel is daardoor niet meer gemeentegroei, maar verkondiging van het evangelie in woorden en daden.
Hoe vertalen we dit naar de Nederlandse praktijk?
Geen eenvoudige vraag, maar wel één waarover ik
graag met u in gesprek ga.

Onze 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

Speechen bij ons bezoek aan een project voor weeskinderen.

Anneke enige arts
Omdat in april mijn beide collega
artsen plotseling vertrokken, ben
ik nu de enige arts. Gelukkig zijn er
wel vier clinical officers die ook een
groot deel van het medische werk
doen. Ik ben erg bezig om te zoeken
naar mijn specifieke rol. Er is heel
veel te doen, zowel op medisch inhoudelijk als op
management vlak.
Naast het zien van patiënten is een belangrijke taak
voor mij nu om de apotheker te assisteren in het
bestellen van medicijnen. Dat is eev n hele uitdaging
omdat we vaak lang moeten bedelen om genoeg geld
bij de accountant. En als dat er is, zijn vaak genoeg de
voorraden van (essentiële) medicijnen bij de leverancier uitgeput.
Een leuke taak vind ik het om te kijken hoe we de
kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis – in kleine
stapjes - kunnen verbeteren. Nadat er meerdere babies rondom de geboorte waren overleden heb ik
een aantal bezinnings-bijeenkomsten georganiseerd.
Hierin hebben we uitgebreid gesproken over de oorzaken en afspraken gemaakt over hoe we onze aanpak kunnen verbeteren.

Thomas en Marije

Gastcolumn Martijns ouders

Thomas is weer heerlijk aan het spelen en heeft veel
fantasie. Elke zin uit zijn mond begint nu met ‘waarom?’, tot in zijn slaap toe. Bijvoorbeeld: “Waarom is
Malawi ver van Nederland?”
Marije is jammergenoeg weer ziek geweest met hoge
koorts. We waren wel blij dat we er nu achter kwamen wat het was, namelijk een nierbekkenontsteking.
In Nederland betekent dat een ziekenhuisopname.
Hier konden we haar gelukkig met een infuusnaaldje
in haar hand gewoon mee naar huis nemen en elke
dag antibiotica ophalen in het ziekenhuis. Daarna is
ze erg goed opgeknapt. Ze is begonnen met lopen.
Als ze vrolijk is zingt ze voortdurend ‘allelulula’ en
klapt daarbij in haar handen.

Toen Martijn en Anneke met Thomas en Marije naar
Malawi gingen hebben we bij hun afscheid al beloofd
om hen dit jaar te komen opzoeken. We leefden
naar dat moment toe. In juni was het zover. Het was
een onvergetelijk weerzien op het vliegveld van Lilongwe. Met Martijn en Anneke, maar met ook onze
kleinkinderen. Thomas’ gezicht straalde toen hij ons
zag en ook Marije was gauw aan ons gewend. Toen
ze wegging was ze nog baby, nu een vrolijk en lief
meisje met pretoogjes.

Danken en bidden
Willen jullie meedanken:
• Voor het fijne bezoek van Martijns ouders.
• Dat we ons op onze plek voelen in Ekwendeni.
• Dat Marije goed hersteld is van haar nierbekkenontsteking.
Willen jullie meebidden:
• Dat Anneke goed om kan gaan met de werkdruk
in het ziekenhuis
• Dat er een goede oplossing komt voor de structurele problemen in het ziekenhuis
• Voor de gezonde ontwikkeling van Thomas &
Marije

Uit telefoongesprekken, de weblog en foto’s hadden
we ons een beeld gevormd van het werken, leven en
wonen in Ekwendeni. Wat we met onze eigen ogen
zagen, was toch wat anders. De armoede van de bewoners van Malawi is bijzonder groot. Dat heeft een
overweldigende indruk op ons gemaakt. Het meest
werden we getroffen tijdens ons bezoek aan een
drietal scholen in een dorpje een tiental kilometers
ten noordwesten van Ekwendeni.Vele weeskinderen
groeien er op in een omgeving waar weinig perspectief voor hen is. Zij hebben ook nauwelijks te eten.
De mensen in Malawi zijn bijzonder hartelijk. We
werden als (schoon)ouders van Martijn en Anneke
met groot respect behandeld. We kregen de indruk
dat door onze aanwezigheid de betrokkenheid van
de inwoners van Ekwendeni met Martijn en Anneke
nog groter werd. Zij zijn al goed ingeburgerd. Dit
komt ook omdat zij midden tussen de mensen wonen en met hen bewogen zijn. Ze spreken hen in
hun eigen taal aan en dat wordt buitengewoon gewaardeerd. Bewogen met Malawi had al een plaats
in ons hart, maar door ons bezoek is het voor ons
nog meer gaan leven.

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

