
Mali Moments
Op weg in Mali met
ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK

PPaayyPPaall  ooppttiiee  vviiaa  wweebbssiittee

Onze nieuwe website kent sinds kort een 
PayPal optie. Op deze manier kun je 
rechtstreeks doneren aan de verschillende 
projecten in Mali.

wwwwww..aavvoonnttuurriieerrss..nnll//iinn--aaccttiiee//iinnvveesstteeeerr//

GGeeeenn  MMaalliinneeeess  hhuuiisshhoouuddeenn  zzoonnddeerr  rraaddiioo

Een Malinees huishouden zonder radio is 
ondenkbaar. Radioklanken dringen door tot in 
de verste uithoeken van Mali, zoals 
bijvoorbeeld ook het Dogon gebied.

Lees op avonturiers.nl hoe je kunt helpen met 
de bouw van een nieuw radiostation!  
wwwwww..aavvoonnttuurriieerrss..nnll//iinn--aaccttiiee//pprroojjeecctteenn//mmuullttii--
mmeeddiiaa//

D
www.avonturiers.nl

Jaargang 10, nr 32 - Mei 2011 e klok tikt rustig verder en zo ook onze weken in Nederland. Een 
jaar weg uit Mali leek lang, maar was zo weer gevuld met allerlei 
activiteiten. Inmiddels is een eerste container vol met 
projectmaterialen richting Mali gegaan. Het is elke keer weer 

afwachten hoe lang de reis (dit keer) duurt...
DDee  aavvoonnttuurriieerrss  wweebbssiittee is inmiddels in een heel nieuw jasje gestoken. 
In Nederland konden we wat meer tijd vrij maken om er eens goed 
voor te gaan zitten. Het eexxttrraa  oonnttmmooeettiinnggssoonnttbbiijjtt - alweer half maart - 
was goed en gezellig. Het was een prachtige ochtend om elkaar te 
ontmoeten en te vertellen over Gods werk in Mali en elders.

Momenteel bevinden we ons in  AAmmeerriikkaa  //  OOmmaahhaa  //  KKaannssaass. We zijn uitgenodigd 
door een grote kerk (CCC genaamd) om hen een bezoek te brengen en van hen te leren. 

CCC telt zo'n 12.000 bezoekers / maand en heeft drie diensten per zondag. Ook wordt er veel gedaan 
met (multi) media, zo is bijvoorbeeld de zondagsdienst direct te beluisteren via een publieke radiozender.

De directeur Communicatie van CCC heeft een professioneel video team waar Ewien mee optrekt. Binnen 
verschillende 'settings' hoopt zij op deze manier nog meer kneepjes van het video vak te kunnen afkijken. Zo 
mocht zij bijvoorbeeld op de dag van aankomst assisteren tijdens een bruiloft. En bevonden we ons achter de 

schermen van een populaire show genaamd 'Footnote'. 
Anco zal zich deze tijd richten op het onderhouden van contacten en bespreken van projecten. CCC is 
nauw betrokken bij verschillende projecten op het Mali veld. Als klap op vuurpijl zullen we het laatste 
weekend naar Kansas rijden, om Anco's broer en familie te ontmoeten. Het is alweer drie jaar geleden 
dat we hen voor het laatst hebben bezocht. 

Na onze reis naar Amerika zullen we eeeenn  ttwweeeeddee  ccoonnttaaiinneerr met projectmaterialen klaarmaken voor 
Mali. De week voor vertrek is met het vullen al een goed begin gemaakt. In deze container zal 
o.a. een groot, nieuw dak komen om de klaslokalen op de bijbelschool Bethel te renoveren. 
Ook bij dit project heeft een Nederlands bedrijf weer haar nek voor Mali uitgestoken. 

Het is onze bedoeling om eind mei / begin juni weer richting Mali te gaan voor ten 
minste een jaar. We zijn qua planning flexibel, omdat een en ander met name afhangt 
van de aankomst van de eerste container.

"WIE VOL VREUGDE IS, PREDIKT ZONDER TE PREDIKEN!" MOEDER TERESA

http://www.avonturiers.nl/in-actie/investeer/
http://www.avonturiers.nl/in-actie/projecten/multi-media/


DANK-EN GEBEDSPUNTEN
Dank: samenwerking met bedrijven als Phoenix Contact en Van der Heide
Dank: gezondheid, reis naar Omaha / CCC
Gebed: bezoeken bedrijven, vullen van container(s) met hulpgoederen
Gebed: afronden van onze tijd in Nederland, omschakeling naar Mali
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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.

VVAANN  DDEERR  HHEEIIDDEE  ZZEETT  KKEENNNNIISS  IINN  VVOOOORR  GGUUIINNEEEE

Waar de kans op een blikseminslag in Nederland 
gemiddeld ligt op 1 inslag per km2 per jaar, ligt deze 
in Guinee rond de 5500. 
Gezien de grote kans op bliksem in een land als 
Guinee, kwamen we in contact met Van der Heide 
(o.a. marktleider op het gebied van bliksembeveiliging) 
over de mogelijke bescherming van het zonne 
installatie systeem waar de Hope Clinic in Guinee op 
draait. Een korte kennismaking...
GGeeeeff  vviijjff  kkeerrnnwwoooorrddeenn  oovveerr  VVaann  ddeerr  HHeeiiddee......
Echt, in beweging, inspiratie, durf en samenwerken. 
Deze gewenste waarden zijn ons ethisch kompas en 
zijn bepalend hoe onze organisatie en de mede-
werkers zich in relatie tot de omgeving en ten 
opzichte van elkaar opstellen en gedragen.
OOpp  wweellkkee  mmaanniieerr  kkwwaamm  VVaann  ddeerr  HHeeiiddee  iinn  aaaannrraakkiinngg  
mmeett  hheett  wweerrkk  vvaann  hheett  zziieekkeennhhuuiiss  iinn  GGuuiinneeee??  
Via Phoenix Contact zijn we in aanraking gekomen 
met het project in Guinee. Door het 
samenwerkingsverband tussen Phoenix en Van der 
Heide mogen we bijdrage aan dit project leveren.
WWaaaarroomm  wwiill  VVaann  ddeerr  HHeeiiddee  iieettss  bbeetteekkeenneenn  vvoooorr  eeeenn  
oonnttwwiikkkkeelliinnggssllaanndd  aallss  GGuuiinneeee??
Met de kennis die van der Heide heeft op het gebied 
van bliksembeveiliging, sponsoren wij graag een 
project als de Hope Clinic in Guinee. Wij zijn ons als 
onderneming bewust van het feit dat de wereld groter 
is dan alleen ons eigen land 

en delen graag onze kennis en kunde om een veilige 
werk- en leefomgeving te creëren.
OOpp  wweellkkee  wwiijjzzee  wwoorrddeenn  ddee  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  VVaann  ddeerr  
HHeeiiddee  bbiijj  eeeenn  iinniittiiaattiieeff  aallss  ddiitt  bbeettrrookkkkeenn??
Onze medewerkers worden hierbij betrokken door 
middel van onze website en het intranet. Hier wordt 
dagelijks gebruik van gemaakt.
WWaatt  zzoouu  uu  vveerrddeerr  nnoogg  ggrraaaagg  wwiilllleenn  ttooeevvooeeggeenn??
Het zou fijn zijn wanneer onze inzet kan bijdragen 
aan een veilige omgeving, niet alleen voor de 
medewerkers van het zieken huis maar ook voor haar 
patiënten.
Wij danken Van der Heide hartelijk voor hun inzet 
voor het ziekenhuisproject in Guinee!

http://www.vanderheide.nl/

BBEERRIICCHHTTEENN  UUIITT  HHEETT  TTFFCC

Op een mooie zaterdagmorgen in maart vertrokken wij 
naar Zuidland voor het ontmoetingsontbijt. Tijdens een 
heerlijk ontbijt hielden Anco en Ewien een presentatie 
over hun werk in Mali. Zij deelden hun ervaringen en 
er was ruimte om vragen te stellen. 
Het is mooi om te zien hoe God hen gebruikt in Mali. 
Vast staat dat zij sowieso nog een jaar in Koutiala 
zullen zijn om technische ondersteuning aan de 
lopende projecten te bieden. Na dit jaar zal samen 
met CAMA bekeken worden wat een goede 
vervolgstap is. 
We willen in ieder geval gebed vragen voor de 
voorbereidingen: het vullen van de containers met de 
benodigde goederen, de bijzondere samenwerking met 
Nederlandse bedrijven, de contacten met de 
Amerikaanse kerk en het verzenden van de containers 
met projectmaterialen naar Mali. 
Ook willen we gebed vragen voor de nieuwe periode 
van Anco en Ewien naar Mali: een voorspoedige reis 
en dat ze Gods leiding mogen ervaren in hun werk.
Tot slot willen we nog Ewien haar verjaardag onder 
uw aandacht brengen. Op 5 juni is de grote dag: een 
kaartje, al dan niet digitaal, zou natuurlijk heel leuk 
zijn!
Een hartelijke groet vanuit het TFC, Wilko van der 
Peijl!

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.



Projecten waarbij Anco & Ewien betrokken zijn:
> Bethel bijbelschool (solar) project
> Bouwen websites (bijvoorbeeld koutialahospital.org)
> Computerproject jongensgevangenis Bolle Mineurs
> Productie korte (gezondheids) video's
> Zonne energie project Hope Clinic, Guinee
> Technische ondersteuning radio's
> Algemeen technisch werk

Antwoordkaart

- NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR -
OPTIE 1:
Marc van Bergeijk Krommedijk 73214 LH Zuidland

www.avonturiers.nl

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  aaffttrreekkbbaaaarr  vvoooorr  ddee  bbeellaassttiinnggeenn..  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"




