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“een druppel koud 
water in Jezus Naam 
maakt wel degelijk een 
verschil”

inspirerende verhalen!
Beste lezer, met de opmerking over 
de ‘druppel-op-de-gloeiende-plaat’ 
proberen sceptici van ontwikke-
lings- en zendingswerk ons soms 
te ontmoedigen. Maar een druppel 
koud water in Jezus Naam maakt 
wel degelijk een verschil. Daarom 
delen wij in deze nieuwsbrief twee 
inspirerende verhalen. Ik laat u en 
jou graag kennismaken met Jo-
seph en Moses; twee oud-studen-
ten van vakschool EVTI in Malawi. 
Ik heb het voorrecht om al sinds 
2007 met deze school samen te 
werken. EVTI is een plek waar trai-
ning in technische vaardigheden  

 
en persoonlijk-geestelijke vorming 
hand in hand gaan. De verhalen 
van Joseph en Moses laten zien 
dat iedere druppel wel degelijk van 
waarde is. Overigens zegt Jezus 
ook zelf: “alles wat jullie gedaan 
hebben voor een van de geringste 
broeders, dat hebben jullie voor Mij 
gedaan.” Verder doen we verslag 
van de Reformatieherdenking in 
Milange en delen we punten van 
dank en gebed. 
In Christus verbonden, 
Wiebe, Gerdine, Iyonna, Athalya 
en Yanoah

Het verhaal van Joseph 
Mijn naam is Joseph Makawa. 
Ik ben 38 jaar, getrouwd en 
gezegend met 2 kinderen. 
Daarnaast ben ik verantwoordelijk 
voor het levensonderhoud van 
9 weeskinderen. Ik leef in het 

Thyolo District in Malawi. Van 
2004 tot 2006 volgde ik de 
opleiding metaalbewerking en 
machineonderhoud bij EVTI. 
Daarvoor was ik een eenvoudige 
landbouwer. Toentertijd was 



ik nauwelijks in staat om in het 
onderhoud van mijn gezin te 
voorzien. Echter, de opleiding van 
EVTI heeft daar verandering in 
gebracht. Tijdens de opleiding heb 
ik stage gelopen bij verschillende 
bedrijven. Daardoor heb ik veel 
ervaring opgedaan. Ook heeft de 
opleiding van EVTI mijn karakter 
sterk gevormd.

In 2006 nam ik mijn diploma in ont-
vangst. Nu werk ik al weer jaren 
als fabrieksmanager bij Satemwa 
Tea Estate. Ik ben verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de tiental-
len machines in de theefabriek. Dat 
is een grote verantwoordelijkheid. 
Zonder de technische training als-
ook de aandacht voor karaktervor-

ming bij EVTI, zou ik het nooit zo 
ver geschopt hebben. Tijdens mijn 
opleiding heb ik geleerd dat je hard 
moet werken, jezelf moet opoffe-
ren en een dienende houding moet 
aannemen, om uiteindelijk meer 
vertrouwen en verantwoordelijk-
heid te krijgen.
 
Nu coach ik andere studenten van 
EVTI die hier stage komen lopen. 
Ik ben dankbaar voor de betekenis 
van EVTI in mijn leven. Voorheen 
had ik geen duidelijk plan voor de 
toekomst, maar nu heb ik het be-
lang van goed onderwijs ontdekt. 
Als het even kan, wil ik verder stu-
deren in werktuigbouwkunde, want 
onderwijs opent de deur voor ver-
dere ontwikkeling. 
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Het verhaal van Moses 

Mijn naam is Moses Banda. Ik ben 
26 jaar oud, getrouwd en gezegend 
met 2 kinderen. Ik woon in het Blan-
tyre District in Malawi. Van 2008 tot 
2010 volgde ik de opleiding metaal-
bewerking en machineonderhoud 
bij EVTI. Daarvoor zat ik werkeloos 
thuis. Ik had niet echt een plan voor 
de toekomst. Maar door de oplei-
ding bij EVTI, in combinatie met de 
verschillende stages, zijn mijn ogen 
geopend voor de mogelijkheden die 
er zijn om (zelfstandig) aan het werk 
te gaan.

Uiteindelijk heb ik stage gelopen bij 
Sakaramenta. Dit is een bedrijf dat 
fietsambulances, ziekenhuisbed-
den, schoolmeubilair, speeltoestellen 
en andere staalproducten vervaar-
digd. Na mijn stage kreeg ik bij Sa-
karamenta een baan aangeboden.  
 

 
Uiteindelijk hebben ze mij gepro-
moot tot hun ontwerper. Zij geven 
mij veel verantwoordelijkheid, wat 
mij helpt om verder te groeien in 
mijn vaardigheden. Momenteel geef 
ik direct advies aan de klanten, ont-
werp ik producten en werk ik offer-
tes uit.

Ieder jaar neemt Sakaramenta een 
aantal studenten van EVTI in dienst 
voor stage of vast werk. Zij kiezen 
er bewust voor om samen te werken 
met EVTI vanwege de technische 
vaardigheden alsook de werkethiek 
van de studenten. Ik motiveer de 
studenten van EVTI en laat hen zien 
dat hard werken uiteindelijk wordt 
beloond. Sakaramenta helpt mij nu 
om mijn eigen bedrijfje op te zetten. 
Ik heb er vertrouwen in dat dit met 
mijn huidige skills zeker gaat lukken.
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In het eens communistische Mozambique vond op 31 oktober 2017 een Reformatieherdenking plaats in 
aanwezigheid van politieke en religieuze leiders met als motto: ‘de Bijbel voor iedereen.’

500 jaar reformatie – de bijbel voor iedereen
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De viering van 500 jaar Reformatie 
was voor ESPANOR aanleiding om 
te laten zien dat de Bijbel relevant 
is voor alle inwoners van Milange. 
Met dat doel werd de herdenking 
georganiseerd.
De dag begon met een optocht 
door Milange. Collega’s, theolo-
giestudenten en leden van diverse 
kerken liepen mee; vergezeld van 
zang, dans en een groot spandoek. 
De eindbestemming was het open 
veld in het centrum van Milange. 
Daar worden de publieke bijeen-
komsten gehouden. In het verleden 
zou een dergelijke openbare her-
denking ondenkbaar zijn.
Voor de herdenking waren poli-
tieke en religieuze leiders uitgeno-
digd. Bijzonder was de voordracht 
van Bijbelteksten door 
politieke leiders, kinderen en 
kerkleiders. Het wa-
ren toepasselijke 
Bijbelgedeelten over 
bijvoorbeeld landbouw, 
leiderschap, educatie, ge-
zondheidszorg en onderwijs. 
Verder was er een Bijbel-
quiz, koormuziek, een over-
denking en toespraken. Met 
als rode draad: ‘de Bijbel is 
er voor iedereen.’

Iedere druppel telt
Ieder druppel koud water in Jezus 
naam telt; dat geldt voor ons werk; 
dat geldt ook voor uw en jouw be-
trokkenheid. Home Team Novo 
Rebento heeft dit jaar nog een fors 
begrotingstekort. Daarnaast is er 
de wens om ook in de toekomst 
betrokken te blijven bij het werk in 
Mozambique. Daarom doen wij een 
oproep tot u en jou om ons werk te 
(blijven) steunen met een eenma-
lige of vaste bijdrage. 

Dank & Gebed
• Dank voor de betekenis van 

zendings- en ontwikkelingswerk 
in de levens van individuen zo-
als Joseph en Moses. 

• Dank voor de viering van 500 
jaar reformatie in Mozambique. 
Dat we tijdens deze herden-
king de relevantie van de Bijbel 
mochten laten zien. 

• Bid dat Gods onfeilbare Woord 
meer en meer ingang mag vin-
den in de harten en levens van 
de inwoners van Milange.

•  Bid voor de vele mensen die 
leven angst vanwege bijgeloof. 
In de regio gaan wilde verhalen 
over vampiers die bloed zuigen 
de ronde.

•  Bid voor de financiële situatie 
van Home Team Novo Rebento. 
Dat voorzien zal worden in de 
benodigde middelen voor de 
voortgang van ons werk.

Spreuken 19:17 

“Wie zich ontfermt over 
de arme, leent uit aan 
de HEERE. Hij zal hem 
zijn weldaad vergelden.”


