REIS NAAR MALAWI, NOVEMBER 2019
Namens onze Michael- en Laurensgemeenschap hebben wij, Jacqueline en Frank, een bezoek
gebracht aan Malawi. Het doel van onze reis was als volgt:
1. Bezoeken van bestaande projecten
2. In gesprek komen met mensen die in het verleden en heden door onze locatie zijn
ondersteund
3. Met elkaar afstemmen hoe we in de toekomst het Malawiproject vorm willen geven.
We hebben gelogeerd bij de Sisters of the Blessed Virgin Mary (SBVM) in Maryview nabij de stad
Limbe. Samen met twee zusters hebben we hun projecten bezocht en met de mensen gesproken.
We zijn o.a. bij een school in aanbouw geweest, een kliniek, een boerderij en opvang voor
weeskinderen. Voor Jacqueline was het een vuurdoop; voor mij een derde bezoek. En dat verschil
kwam ons bezoek zeker ten goede.
Het was bijzonder om te ervaren hoe de mensen leven en de
manier waarop ze omgaan met de hobbels die zij op hun weg
tegenkomen. Ze geven de moed niet op en hebben een
rotsvast vertrouwen in God. Ook al is de weg soms lang, ooit
zal hun doel bereikt worden. Wij hebben een goed beeld
gekregen van de projecten waaraan gewerkt wordt en de
ambitieuze plannen van de zusters om het leven van de
mensen in Malawi te verbeteren door vooral onderwijs en
gezondheidszorg. Van beide kanten is gedeeld en ontvangen
en juist deze samenwerking heeft dit hele project in 35 jaar
zoveel opgeleverd.

v.l.n.r.: moeder-overste zuster Edina, zuster Euphemia, zuster Renata en zuster Bernadette

We troffen er krachtige mensen die zich
iedere dag inzetten om het land leefbaar
te maken en te houden. Na de
overstromingen van dit voorjaar zie je
overal langs de wegen enorme stapels
bakstenen om de huisjes te vernieuwen.
De wegen zijn op tal van plaatsen sterk
verbeterd en overal langs de weg tref je
mensen die hun handelswaar te koop
aanbieden. We zaten dit keer vlak bij de
grote stad en daardoor konden we nog
intenser het leven van alledag meemaken.

De hectiek van de stad loog er dan ook niet om. Veel mensen op de fiets, maar nog meer mensen in
de minibusjes op weg naar het werk. En fietstaxi’s voor wie het lopen niet snel genoeg ging.

Van het leven maak je een feest. Op de foto
hieronder zien jullie zusters in opleiding die
hun eigen voedsel buiten klaarmaken en
tegelijkertijd versiering maken voor de graven
met Allerzielen. Wat een vrolijkheid stralen zij
uit en wat hebben wij van hen genoten. Ook
voor hen was het bijzonder om bijna twee
weken lang twee van die witte mensen te
ontmoeten.

En wat zijn we dankbaar dat we de mensen hebben ontmoet die al vanaf de eerste contacten in 1985
met ons optrekken:
• Zr Margaret en Zr Ernestina, van het ziekenhuis in Neno. Zij zijn ook in De Bilt geweest.
• Mr. Clemens Chimwaza en zijn familie van het aids preventie project
• Zr.Elizabeth en Zr. Bernadette van het studiefonds (ook zij waren in De Bilt)
• Mr. Allan Nkhukuzalira, hoofd van de school in Neno.

Samen hebben we mooie herinneringen gedeeld. Overal dezelfde hartelijkheid en openheid. Zo
hebben we mooie afspraken kunnen maken voor de toekomst en is er zoveel informatie verzameld,
dat we veel te vertellen hebben. Dat gaan we dan ook doen op een zondag na de viering. We zullen
vooraf het moment duidelijk aangeven via de weekmededelingen en de website van de parochie:
www.katholiekekerkdebilt.nl. En dan hopen we dat ons enthousiasme u mag raken, zodat we nog
lang dit projectwerk kunnen voortzetten.
Jacqueline van Gaans en Frank Diepstraten

