
De Afrikaanse Baobab (ook wel 
apenbroodboom genoemd) is een 
imposante blikvanger in het Afri-
kaanse landschap. Met een stam-
omtrek van tot wel 40 meter is de 
Baobab niet te missen in een rond-
reis door de Afrikaanse savanne. 
De Baobab is stevig verankerd in 
de grond dankzij een wijd vertakt 
wortelsysteem. De boom is door 
zijn wateropslag in de stam droog-

tebestendig en kan honderden ja-
ren oud worden. De vruchten van 
de boom worden in Afrika vers ge-
geten of eerst gedroogd en later in 
water geweekt.
Ook tijdens mijn dorpsbezoeken 
van afgelopen augustus viel mijn 
oog op de Afrikaanse Baobab. 
Samen met 3 collega’s bezocht 
ik de eerste 7 locaties van een 
bezoekmarathon aan wel zo’n 25 
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Ontvang een hartelijke 
groet van een gelukkig 
en gezegend gezin in 
Milange, Mozambique!

Beste lezer, soms ben ik er even 
helemaal klaar mee; dat Afrika 
maar al te vaak wordt neergezet als 
armste continent ter wereld. Daar-
om tijd voor een tegengeluid. Het is 
een rijk continent, met mooie men-
sen en schitterende natuur. In deze 
nieuwsbrief dan ook een beeldver-
slag van Afrikaanse schoonheid. 
En een verslag van mijn dorpsbe-
zoeken geïnspireerd door de Afri-
kaanse Baobab. Verder delen we 
kort nieuws en punten van dank en 

gebed. Toch wil ik geen schijnbeeld 
creëren. Gods goede schepping in 
Afrika is aangetast door corruptie, 
winstbejag, bijgeloof, fatalisme, ja-
loezie, machtsmisbruik en onkun-
de. Dat is dan ook maar de reden 
dat we hier na 5 jaar nog steeds 
een belangrijke missie hebben te 
vervullen. Opdat onze Afrikaanse 
medemens allereerst de rijkdom in 
Christus, maar ook de rijkdom van 
het land, meer en meer zal ontdek-
ken en genieten.

De Afrikaanse baobab



rurale dorpsgemeenschappen in 
een straal van 150 km. Het doel: lo-
kale kerkleiders stimuleren om zich 
te verdiepen in Gods Woord (mid-
dels onze theologische opleiding) 
en tot zegen te zijn voor hun directe 
omgeving (middels ons kinder- en 
jongerenwerk programma). De be-
zoekmarathon was gepland, omdat 
uit de evaluatie van ons programma 
was gebleken dat nog steeds veel 
kerkleiders de visie en missie van 
ESPANOR nauwelijks verstaan. 
Per locatie waren alle kerkleiders 
van verschillende denominaties (en 
dat zijn er tientallen) uitgenodigd 
voor een bezinningsbijeenkomst.
Pastor António Ualize – lid van 
ESPANOR – was één van onze 
teamleden. Vorig jaar nam hij in 
Zuid-Afrika deel aan ALICT – een 
leiderschapstraining voor gemeen-
schapsontwikkeling en transforma-
tie. Tijdens de bezoeken gaf hij een 
Bijbelstudie over de persoon Ne-
hemia die een verslag ontving over 
de status van Jeruzalem, daardoor 
geraakt was en vervolgens in ac-
tie kwam. António vroeg de kerk-
leiders hoe zij tegen de jeugd, de 
kerk, het dorp en het land aankij-
ken. Op alle locaties was de reactie 
eenduidig: niet hoopvol. Vervolgens 
vroeg António wat dit met hen doet; 
of ze hierdoor geraakt zijn en in ac-
tie willen komen? Zo kwam er een 
vruchtbaar gesprek op gang over 
de geestelijke nood van de kerk en 
de missie van ESPANOR om die 
nood te ledigen. 
Geïnspireerd door de Afrikaanse 
Baobab gaf ik vervolgens onderwijs 
over de kenmerken van een gees-
telijk gezonde kerk. Een gezonde 
Baobab heeft een wijdvertakt wor-
telsysteem en draagt vruchten op 

zijn tijd. Zonder goede wortels krijgt 
een Baobab onvoldoende voeding 
of valt hij om bij de stevige rukwin-
den die hier ieder jaar in september/
oktober opsteken. En zonder vruch-
ten mist de Baobab een belangrijk 
doel. Zo is het ook met de kerk. 
Een gezonde kerk is geworteld in 
Gods Woord en draagt vruchten in 
de samenleving. In de praktijk is de 
kerk in Afrika helaas nog vaak sterk 
geworteld in traditioneel bijgeloof 
en ook weinig actief in de samen-
leving. Samen dachten we tijdens 
de studie na over onze roeping om 
Christus te kennen en bekend te 
maken.
Tijdens onze bezoekmarathon 
brachten we vanwege de afstand 
2 nachten kamperend door op het 
platteland van Mozambique. Dit met 
alle charmes van dien. Bijvoorbeeld 
‘s avonds badderen achter een nog 
geen 1,5 meter hoog muurtje onder 
een open hemel. Of 4 keer op één 
dag het hoofdvoedsel nsima (een 
stevige maïspap) nuttigen. En ’s 
nachts je weg zien te vinden naar 
de latrine (een gat in de grond) om-
dat je maag begint te protesteren. 
En ’s morgens wakker worden bij 
zonsopkomst met een fantastische 
uitzicht op het landschap van Afri-
ka met daarin die beeldbepalende 
Baobab. Op zo’n moment besef ik 
maar net, zoals in het Afrikaans zo 
mooi verwoord: “Ek het lief geraak 
vir Afrika”.
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in blijde verwachting
God is goed! Als verhoring op 
ons aanhoudende gebed en 
wel in het bijzonder het kinder-
gebed van Iyonna en Athalya, 
mogen wij in blijde verwachting 
zijn van ons 3de kindje. Met 
Gerdine en de zwangerschap 
gaat het goed. Onze buurman 
– dokter Freek – maakt echo’s 
aan huis en doet de verdere 
zwangerschapscontrole. Een 
luxe die zich maar weinig Ne-
derlanders kunnen veroorlo-
ven. Als alles goed mag gaan, 
hopen wij eind december naar 
Nederland te komen voor ons 
verlof en de bevalling (Gerdine 
is begin februari uitgerekend). 

bezoek Trins & Hilly
In de julimaand waren Trins 
Zijderveld en Hilly Hakkers 
bij ons op bezoek. Met veel 
enthousiasme hebben zij 
hun kennis en ervaring in het 
kleuter en basisonderwijs ge-
deeld met de onderwijzers en 
klassenassistenten van ES-
PANOR. Verbazing en veel 
respect was er voor de onder-
wijzers van de overheid, die 
zonder enige hulpmiddelen 
aan een klas van meer dan 80 
kinderen les moeten geven. 
ESPANOR heeft in die zin een 
voordeel, met kleinere klassen 
en meer hulpmiddelen, al is er 
nog een weg te gaan om de 
manier van lesgeven te mo-
derniseren.

Kort nieuws “Christus kennen en 
bekend maken”

“Ek het lief geraak vir 
Afrika”
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een juf voor de kids
Op onze vacature voor leerkracht 
is positief gereageerd door Marit 
Verweij uit Hendrik-Ido-Ambacht. 
Voor een periode van een jaar 
hoopt zij Iyonna en Athalya les 
te gaan geven en ook kennis te 
maken met ons missiewerk in 
Mozambique. Voor Gerdine is de 
komst van Marit een verademing; 
zeker nu Iyonna met groep 2 
is begonnen en Athalya het 
lespakket van groep 1 volgt. We 
hopen dat Marit zich snel thuis 
zal voelen in Milange.

bouw lokalenblok
Half mei is met medefinanciering 
van Wilde Ganzen, Burgland 
Charitas en derden een 
nieuw project van start 
gegaan – de bouw van een 
lokalenblok, sanitair blok en 
een watervoorziening. Het doel 
van dit project is huisvesting 
bieden aan het basisonderwijs, 
vakonderwijs en hoger onderwijs 
van ESPANOR en haar 
partnerorganisaties. De bouw 
wordt uitgevoerd in eigen beheer 
door een bouwcomité met een 
gekwalificeerde architect en 
bouwkundige uit Malawi.

Kort nieuws

 

Afrikaanse schoonheid in beeld

Verassende bergen in het 
Afrikaanse landschap

Mozambique exporteert bananen 
naar omliggende landen

De altijd even kleurrijke markten 
langs de kant van de weg

De afrikaanse olifant - intelligent en 
beeldbepalend

Sprekende gezichten - ieder kind 
heeft een verhaal

Fris groene theeplantages op 
de route naar Milange

Afrika – een rijk continent, met mooie mensen en schitterende natuur!

Jeremia 17:7-8
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,
wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is,
en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
Hij merkt het niet als er hitte komt,
zijn blad blijft groen.
Een jaar van droogte deert hem niet,
en hij houdt niet op vrucht te dragen.

bijbelwoord



Colofon
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Dank & Gebed
• Dank dat we in blijde ver-

wachting mogen zijn van 
ons 3de kindje. Bid dat al-
les goed mag gaan met de 
zwangerschap. 

• Dank voor de komst van 
juf Marit die les hoopt te 
gaan geven aan Iyonna en 
Athalya. Bid dat zij zich snel 
thuis zal voelen in Milange. 

• Bid voor onze Zuid-Afri-
kaanse vrienden Kobus en 
Nana die in november Mi-
lange gaan verlaten. Bid 
voor een goed afscheid en 
Gods leiding voor de toe-
komst.

• Bid voor de kerk in Mozam-
bique; dat zij meer gewor-
teld zal zijn in Gods Woord 
en meer vrucht zal dragen 
in de samenleving.

• Bid voor de voedselzeker-
heid in Zuidelijk Afrika; dat 
mensen creatief zullen zijn 
nu de maïs oogst (hoofd-
voedsel) in de hele regio 
tegenvalt.

Kort nieuws
Aankomst container
Begin juli bracht Wiebe een aantal 
dagen door in de stad Nampula – 
zo’n 600 km vanaf Milange. Daar 
was een container aangekomen 
met goederen voor het bedrijf Novos 
Horizontes – een pluimveehouderij. 
Met dezelfde container was ook ma-
teriaal voor ESPANOR verzonden, 
waaronder een canvas tent, genera-
tor, computers, voetballen en dozen 
vol met Portugese boeken. Tijdens 
het bezoek aan Nampula hebben 
we gelijk grootschalig bouwmateria-
len ingekocht voor de bouw van het 
klaslokaal. Het resultaat: een wagen 
volgeladen!

werkvergunning en paspoort
Voor de 5de keer op rij moesten wij 
onlangs onze werkvergunning ver-
lengen. We zijn dankbaar dat dit 
zonder problemen is verlopen. Ook 
moest Wiebe onlangs een nieuw 
paspoort aanvragen. In plaats van 
bij de gemeente om de hoek, moest 
daarvoor een reis worden afgelegd 
tot aan de Nederlandse ambas-
sade in Harare, Zimbabwe. Reistijd: 
2 dagen. Aanvraagtijd: 10 minuten. 
Gelukkig kon de reis worden gecom-
bineerd met een inspirerend bezoek 
aan een grootschalig vakscholings-
project in Harare.

Iyonna & Athalya 


