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MMuuzziikkaaaall  KKeerrsstt  vvoooorraaffjjee

BBeekkiijjkk  eenn  bbeelluuiisstteerr  eeeenn  MMaalliinneeeess  kkeerrssttlliieedd  oomm  
aallvvaasstt  iinn  ddee  ssffeeeerr  ttee  kkoommeenn  vvaann  ddee  KKeerrsstt  
uuiittzzeennddiinngg  vvaann  ZZeennddttiijjdd  vvoooorr  KKeerrkkeenn
((ZZvvKK))..  

SSuurrff  nnaaaarr  ddee  hhoommeeppaaggee  vvaann  oonnzzee  wweebbssiittee::  
hhttttpp::////wwwwww..aavvoonnttuurriieerrss..nnll..

MMaallii  oopp  NNeeddeerrllaanndd  22  //  ZZvvKK

ZZoonnddaaggaavvoonndd  2255  ddeecceemmbbeerr  22001111,,  1100..1100,,  
NNeeddeerrllaanndd  22..
SSuurrff  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  nnaaaarr::  
hhttttpp::////wwwwww..aavvoonnttuurriieerrss..nnll//nniieeuuwwss//kkeerrsstt--iinn--
mmaallii//##mmoorree--11332255

DDee  uuiittzzeennddiinngg  vvaann  ZZvvKK  iiss  ooookk  oopp  eeeenn  llaatteerr  
ttiijjddssttiipp  ttee  bbeekkiijjkkeenn  vviiaa::  hhttttpp::////wwwwww..zzvvkk..nnll
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e laatste maanden van het jaar werden met een diversiteit aan 
werkzaamheden ingekleurd, waarvan we er enkele de revue laten 
passeren. In december zetten we kort voet op Nederlandse bodem 
om de laatste hand aan de container voor de kliniek in Guinee 

(Hope Clinic) te leggen. Deze is inmiddels onderweg naar N'Zao.
Vier klasloken van de bijbelschool Bethel zijn inmiddels van een nieuw, 
NNeeddeerrllaannddss  ddaakk voorzien. We wilden wel eens zien wat voor verschil 
een kwalitatief, goed geisoleerd dak kan maken in Malinees klimaat en 
hoe het door de Malinese leraren en leerlingen gewaardeerd wordt. 
Inmiddels is het schooljaar weer begonnen en mocht Bethel dit jaar het 

dubbele aantal (ruim 30) leerlingen verwelkomen! Het betere leefklimaat op 
het schoolterrein (meer water en energie) lijkt positief voor de school door te werken.

Onze vriend JJooeell  TTaannggaarraa staat inmiddels ingeschreven op een agrarische hoge school, maar tot op heden 
heeft hij nog geen les gevolgd. Het jaar begint voor vele scholen weer met (lange) stakingen. Toch zit hij 
niet bij de pakken neer en vormt hij een enorme hulp bij diverse projecten. Ook bij de renovatie van Bethel 

waren hij en zijn jongere broer keer op keer van de partij. Daarnaast hebben we met de familie Tangara een 
stuk landbouwgrond opgekocht van 5 hectares. Dit jaar hebben we met z'n allen het land bewerkt en zijn er mais, 
bonen en pinda's gezaaid. Ook is de zoektocht naar water - in de vorm van een handgegraven put - begonnen 

om hiermee de watervoorziening voor de gewassen zekerder te stellen. Met het oog op een betere, 
toekomstige oogst.
Alweer halverwege oktober vonden de opnames van het eeeerrssttee,,  kkoorrttee  ffiillmmppjjee  vvoooorr  mmoobbiieellee  tteelleeffoooonnss 
plaats. Het was een genot om omringd te worden door professionele lokale acteurs en om dit keer met 
een team - in plaats van alleen - de kar te mogen trekken. Door alle bezoeken en reizen nadien ligt 
de ruwe versie klaar, maar moet de afwerking van de clip nog plaatsvinden. De titel is inmiddels 
bekend - Tege koli - oftwel: handen wassen, (altijd)! Het hele filmproces is een uitgelezen kans om 
van elkaar te leren!

De maand november stond in het teken van een snuffelbezoek aan buurland Senegal. Naast 
goede vrienden brachten we ook een bezoek aan een groot agrarisch project 
(hhttttpp::////bbeeeerrsshheebbaapprroojjeecctt..oorrgg). We hebben erg genoten van het land, de mensen en het 
project. Het doel dat Beersheba voor ogen heeft - iimmpprroovviinngg  aaggrriiccuullttuurree,,  eennaabblliinngg  tthhee  
cchhuurrcchh,,  ttrraannssffoorrmmiinngg  ccoommmmuunniittiieess - spreekt ons erg aan! We zijn momenteel aan het 
nadenken of en zo ja op welke manier we iets voor hen mogen betekenen in 2012! 

"WIE SNEL WIL GAAN, MOET ALLEEN 
GAAN. WIE VER WIL KOMEN MOET 
SAMEN GAAN" AFRIKAANS GEZEGDE



DANK-EN GEBEDSPUNTEN
Dank - en gebed -: toekomst, wel of niet voor langere tijd naar Senegal
Dank: goede tijd in Nederland, contacten
Gebed: benodigde fondsen voor Guinee container
Gebed: video opnames (christelijke muziek clip)
Gebed: herstart verschillende scholen (einde staking)
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COLOFON
Sinds sept 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in Mali, West-
Afrika. Hun werkdomein is: technische ondersteuning. Adres: Mission Protestante 
CMA - BP 19 - Koutiala, Mali, West-Afrika. Tel: (00223) 6 674 19 17. 
Uw giften kunnen naar: CAMA - Amersfoortseweg 44 - 3951 LC Maarn - 
www.cama.nl - Postbank 309400 - ABN 48 46 74 048. O.v.v. Bergeijk.
TFC: Sandra (gebed) - loonstra@ision.nl; Rene (communicatie PGM) - ravanrossum@hotmail.com; 
Wilko & Mariska (organisatie) - vanderpeijl@casema.nl - Marc & Janneke (financien) - 
marcvanbergeijk@filternet.nl; Peter (algemene zaken) - peter.ribbers@hetnet.nl.

KKEERRSSTT  IINN  MMAALLII

Kerst wordt in allerlei landen op geheel eigen wijze 
gevierd. Met bijbehorende tradities en gewoontes. 
Onze vriend en voorganger in Mali zegt over het 
Malinese Kerstfeest:
,,Kerst is voor christenen in Mali een feestelijke dag!’’ 
We versieren de kerk en de vrouwen van de 
gemeente hebben nieuwe kleding met traditionele 
kerstprinten. Wij nodigen familie en vrienden uit en 
ons kleine kerkgebouwtje is dan overvol om 
samen het feest te 
vieren.’’
Zendtijd voor 
Kerken kwam in 
november 2011 bij 
ons in Mali langs 
om de Malinese 
viering van Kerst op 
video vast te 
leggen. Deze 
kerstviering en meer 
is te zien op 
zzoonnddaagg  2255  
ddeecceemmbbeerr,,  vvaannaaff  
1100..1100  uuuurr,,  oopp  
NNeeddeerrllaanndd  22..
SSaammeenn  oonnddeerrwweegg
Zo in de laatste weken van het jaar blikken we graag 
terug. Om even stil te blijven staan bij de dingen 
waarvoor we dankbaar zijn. Het jaar 2011 was vooral 
een jaar waarin we mochten zien dat ons werk goed 
wordt opgepakt door een stel enthousiaste, jonge 

Afrikanen. Het is bijzonder bemoedigend om dit van 
dichtbij mee te mogen maken. Naast mentor zien de 
jongeren ons ook als vriend, ongeacht het aanzienlijke 
gat in leeftijdsjaren :]
We zijn tevens dankbaar dat we 2011 weer in 
gezondheid mogen afsluiten. De maanden na Ewien's 
overval 
(hhttttpp::////wwwwww..aavvoonnttuurriieerrss..nnll//nniieeuuwwss//bbeerrooooffddnniieettbbeerrooooiitt//) zijn 
niet altijd makkelijk geweest, maar het ziet ernaar uit 

dat deze nare ervaring langzaamaan naar 
de achtergrond verdwijnt. 
Mocht u / jij nog eeeenn  ggooeedd  ddooeell  zoeken 
om het jaar 2011 af te sluiten, dan 
bevelen we van harte de uitbreiding van 
het zonne energie systeem van de Hope 
Clinic aan. De kliniek kent een 
toenemende behoefte aan energie, 
doordat zij groeiende is. De installatie zal 
ook worden voorzien van materialen ter 
bescherming tegen de bliksem. 
Een container met goederen is reeds 
naar Guinee onderweg, wijzelf hopen 
D.V. februari ook die kant op te reizen 
om hiermee aan de slag te gaan. 

MMeeeerr  wweetteenn?? Surf dan naar onze website 
(http://www.avonturiers.nl/in-actie/projecten/zonne-
energie/) voor meer informatie of om ook een steentje 
aan dit project bij te dragen. Bij voorbaat hartelijk 
dank namens de medewerkers van de Hope Clinic!
EEeenn  hheeeell  ggeezzeeggeenndd  KKeerrssttffeeeesstt  ttooeeggeewweennsstt!!

BBEERRIICCHHTTEENN  UUIITT  HHEETT  TTFFCC

In deze nieuwsbrief veel goed nieuws! Dat is heel 
mooi en daar zijn we God dankbaar voor. 
Hartelijke dank aan alle mensen, die met een 
warm hart, gebeden en giften rondom onze 
vrienden staan. Het is een grote zegen om te 
kunnen rekenen op een trouwe achterban!
De laatste maanden is helaas niet alles van een 
leien dakje gegaan. In september werden we 
opgeschrikt door het nieuws dat Ewien was 
overvallen. We werden er bij bepaald hoe 
kwetsbaar we als mensen zijn! Gelukkig is het 
incident naar omstandigheden goed afgelopen. 
Toch willen we u vragen om te blijven bidden 
voor Ewien, zodat ze weer een gezond gevoel 
van veiligheid en vertrouwen mag krijgen.
Begin 2012 hopen Anco en Ewien Nederlands 
bezoek te ontvangen. Peter Ribbers (uit het TFC) 
wil hen gaan bezoeken, om zelf te ervaren hoe 
het leven en werken van Anco en Ewien reilt en 
zeilt! 
Tenslotte willen we alvast de verjaardag van Anco 
aankondigen: op 26 februari kunt u hem feliciteren 
met een kaartje!



Projecten waarbij Anco & Ewien betrokken zijn:
 # Bethel bijbelschool (solar) project
 # Kennis delen op agrarisch gebied
 # Productie korte (gezondheids) video's
 # Zonne energie project Hope Clinic, Guinee
 # Technische ondersteuning radio's
 # Bouwen websites (bijvoorbeeld koutialahospital.org)
 # Algemeen technisch werk

Antwoordkaart

- NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR -
OPTIE 1:
Marc van Bergeijk Krommedijk 73214 LH Zuidland
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IIkk  wwiill  ggrraaaagg  mmiijjnn  sstteeeennttjjee  bbiijjddrraaggeenn  aaaann  hheett  wweerrkk  iinn  MMaallii
( ) En ontvang graag de nieuwsbrief PER E-MAIL (VOORKEUR) / PER POST * (omdat ik 
geen gelegenheid heb de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen)
( ) En maak zelf een bedrag EURO ........... EENMALIG / PER MAAND / PER KWARTAAL / 
PER JAAR * over op ABN / AMRO 48.46.74.048 of giro 309400 t.n.v CAMA in Maarn
( ) Hierbij machtig ik CAMA om EURO.......... EENMALIG / PER MAAND / PER KWARTAAL / 
PER JAAR * af te schrijven van mijn bankrekeningnummer ...................met ingang van 
.........-........20.....
( ) Deze bijdrage graag bestemmen voor: LEVENSONDERHOUD ANCO & EWIEN / 
ONDERSTEUNING PROJECT (zie kader)*: ...........................................................
““GGiifftteenn  aaaann  ddee  CCAAMMAA  zziijjnn  bbeellaassttiinngg  aaffttrreekkbbaaaarr..  CCAAMMAA  hheeeefftt  ddee  AANNBBII--ssttaattuuss””..
* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

NAAM:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

E-MAIL:

HHAANNDDTTEEKKEENNIINNGG::

OPTIE 2 (GEEN POSTZEGEL NODIG):
CAMAAntwoordnummer 40063950 VB Maarn

OPTIE 3:
Via een PayPal / Ideal knop op onze website: http://www.avonturiers.nl/in-actie/investeer/

JUNI 2011 / VERSIE 3

Jesaja 40: 31 "Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput"




