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

MMeeddiiaa  MMiixx

Een artikel geschreven in opdracht van het 
Audi Magazine:
hhttttpp::////wwwwww..aavvoonnttuurriieerrss..nnll//vveerrhhaalleennhhooeekk//mmaallii--
kkeenntt--vveellee--uuiittddaaggiinnggeenn//

Korte video's over het werk in Mali: 
hhttttpp::////wwwwww..aavvoonnttuurriieerrss..nnll//nneeeemm--eeeenn--
kkiijjkkjjee//ffiillmmrroollll//

ZZeennddttiijjdd  vvoooorr  KKeerrkkeenn

In de maand november komt een filmploeg 
van Zendtijd voor Kerken op bezoek. Zij 
willen het werk van de Nederlandse CAMA 
zendingswerkers in kaart brengen en een 
Malinese kerkdienst bijwonen. Het 
programma zal met de Kerstdagen worden 
uitgezonden. 

Meer informatie volgt! 

W
www.avonturiers.nl

Jaargang 10, nr 33 - Sept 2011 auw, de tijd vliegt. We zijn alweer ruim twee maanden terug in Mali. 
Wat hebben we zoal meegemaakt? Inmiddels zijn er twee containers 
goed aangekomen en kunnen we de goederen inzetten binnen diverse 
projecten. 

Na ons  jjaaaarr  uuiitt  MMaallii  merken we dat we anders in het werk zijn komen te 
staan. De jongeren waarmee we optrekken hebben zich, in het jaar dat we 
er niet waren, goed ontplooid. Het is dan nu ook aan ons om de 
(kennis)gaten op te vullen en hen meer en meer de verschillende 
werkzaamheden te laten doen. De groep leergierige jongeren lijkt elke 
week te groeien :) Op de zondagavonden kijken we regelmatig samen 

Engelse films en documentaires, opdat ze langzaamaan Engels kunnen oppikken.
In de maand juli hebben we eeeenn  wweerrkk  tteeaamm gehad van de (in mei bezochte) CCC kerk uit Omaha. 

Met 10 man / vrouw waren we 10 dagen van de ochtend tot de avond in touw. Ik heb nog spierpijn als ik 
eraan denk :] Deze kerk heeft hart voor de bijbelschool Bethel en haar voorgangers (in opleiding). Het 
verlangen om tijdens hun 10-daagse bezoek op deze specifieke plek een verschil te maken werd omgezet in: 

de installatie van een tweede watertank, het opnieuw aanleggen van water- en electriciteitsgeulen en het strippen 
van vier klaslokalen waar een nieuw dak op komt. Surf voor uitgebreidere informatie en een kort filmpje naar: 
hhttttpp::////wwwwww..aavvoonnttuurriieerrss..nnll//nniieeuuwwss//110011001100//##mmoorree--993399

Ook  bbiinnnneenn  hheett  vviiddeeoowweerrkk  hebben we bijzondere stappen voorwaarts mogen zetten. Zo spraken we in augustus 
met een professionele theatergroep in Kadiolo over een mogelijke samenwerking. Tijdens een vier uur durend 
gesprek werd er van hart tot hart gesproken en besloten we om voor dit jaar een proefproject met elkaar 
aan te gaan. Met het uiteindelijke doel de groep op te leiden, zodat ze zelf hun (audio)scripts op video 
kunnen vastleggen en verspreiden.

We hebben de groep - en dus onszelf - de uitdaging gegeven om een 2 minuten durend mobiel 
(telefoon) filmpje te maken. Met als criteria: kkoorrtt,,  aammuussaanntt  eenn  oonnvveerrggeetteelliijjkk. De groep was 
geshockeerd toen ze hoorden dat het zo kort moest duren...voor een Afrikaan is 2 minuten niks. 
Het idee erachter is echter dat zo'n filmpje makkelijk (mobiel) verspreidbaar is en dat het evt. 
bijvoorbeeld ook kan worden aangeboden aan de nationale tv als leuk tussendoortje. Het 
project zal in de maanden september en oktober van start gaan.

Naast het werk proberen we elke dag stil te staan bij de gedachte dat het niet zozeer 
gaat om wat je doet, maar om je zijn, waar je ook bent!"GEBUNDELDE TAKKEN KUN JE NIET BREKEN!" AFRIKAANSE WIJSHEID



DANK-EN GEBEDSPUNTEN
Dank: werk teams die ons hielpen bij verschillende projecten
Dank: gezondheid, groep jongeren om ons heen
Gebed: verdere werk op de bijbelschool Bethel
Gebed: eerste video project in de maanden sept. en okt.
Gebed: opnames van Zendtijd voor Kerken in nov.
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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.

NNAADDEERREE  KKEENNNNIISSMMAAKKIINNGG  OOLLIIVVIIEERR

Olivier weet nog precies op welke dag hij met Anco 
kennismaakte (08 januari 2010) en aan het werk ging 
(09 januari 2010). Met een grote glimlach op zijn 
gezicht blikt hij terug op 19 maanden 'optrekken' met 
Anco en Ami (Ewien's Malinese naam). 
11..  KKoorrttee  iinnttrroodduuccttiiee
Olivier, 19 jaar. Komt uit 
een gezin met zeven 
kinderen. Zijn vader is 
maker van geweren. In 
deze tak is niet veel werk 
meer, omdat het maken 
van jachtgeweren sinds 
enkele jaren officieel 
verboden is.
22..  HHooee  kkwwaamm  jjee  iinn  eeeerrssttee  
iinnssttaannttiiee  iinn  ccoonnttaacctt  mmeett  
AAnnccoo  eenn  AAmmii??
"Via mijn oudere broer. Hij 
vertelde me dat Anco 
iemand zocht om hem te 
helpen en om kennis door 
te geven. De eerste dag 
dat we samen werkten 
dacht ik: Anco doet veel 
verschillende dingen, hier 
kan ik zeker iets leren!"
33..  WWaatt  ddeeeedd  jjee  vvoooorrddaatt  jjee  
bbiijj  oonnss  kkwwaamm??
"Ik werkte zes maanden op de Katholieke missiepost. 

Daar hielp ik hen met timmeren, houtbewerking. Ik 
ben niet verder met school gegaan om financiële 
redenen."
44..  WWaatt  hheebb  jjee  zzooaall  ggeelleeeerrdd  ddee  aaffggeellooppeenn  ttiijjdd  eenn  wwaatt  
hheeeefftt  jjee  vvoooorrkkeeuurr??
"Electriciteit en het installeren van zonnepanelen vind 

ik erg leuk. Daarnaast houd ik ook van 
lassen, beide vakgebieden trekken hier in Mali 
samen op." 
EEnn  hhooee  bbeevvaalltt  hheett  oomm  ssaammeenn  mmeett  AAnnccoo  ttee  
wweerrkkeenn??  "Goed, hij kan goed werken. Ik hoop 
dat ik in de toekomst ook eigen projecten 
krijg, waardoor ik de gelegenheid krijg om te 
reizen. Naast het werk komen we ook zo nu 
en dan interessante films kijken bij Anco en 
Ami. Dat is goed voor ons Engels."
55..  WWaatt  iiss  jjee  ddrroooomm  vvoooorr  ddee  ttooeekkoommsstt??
"Een eigen atelier om alles te kunnen doen 
wat ik heb geleerd. Werk geeft ons veel 
ideeën, zonder werk zijn we als dieren. Ik 
geniet van mijn werk en wil dit op een 
eerlijke manier doen. De bijbel leert ons een 
goed voorbeeld te zijn voor niet gelovigen."
66..  HHeebb  jjee  vveerrddeerr  nnoogg  iieettss  ttooee  ttee  vvooeeggeenn??
"Nee, alles is gezegd! Ik ben erg dankbaar 
voor de kennis en vaardigheden die ik hier 
kan vergaren. Dat biedt mogelijkheden voor 
de toekomst."

Kijk ook eens op:  hhttttpp::////wwwwww..aavvoonnttuurriieerrss..nnll//iinn--aaccttiiee//iinnvveesstteeeerr//

BBEERRIICCHHTTEENN  UUIITT  HHEETT  TTFFCC
Graag willen we, als thuisfrontcommissie, het volgende 
onder uw aandacht brengen. Zoals u weet is Ewien 
samen met anderen volop bezig met videowerk om op 
die manier de bevolking van Mali te informeren over 
onderwerpen omtrent o.a. gezondheid. Levensbelangrijk 
voor delen van de bevolking die te weinig educatie 
hebben ontvangen over deze onderwerpen. 
Lamissi, een van de vrouwen die Ewien helpt bij het 
maken van de video’s, zou dolgraag zelf een handy 
cam(era) bezitten. Om op deze manier meer van de 
theorie in de praktijk te kunnen brengen. En voor 
eventuele toekomstige bijverdiensten, om bij te dragen 
aan het inkomen van haar gezin.
Nu zijn we voor haar op zoek naar een camera die 
iemand voor dit doel zou willen afstaan. Vanwege het 
klimaat in Mali (veel zand en stof in de lucht) moet 
het wel een handy cam zijn zonder tapes, dus met 
een SD card of een harde schijf. 
Heeft u vlak voor de vakantie een nieuwe camera 
aangeschaft en weet u niet wat u met de oude 
aanmoet ? Vertel het aan het TFC en wij regelen dat 
het apparaat in Mali komt. 
Een specifieke gift voor de camera is natuurlijk ook 
welkom. AAllvvaasstt  bbeeddaannkktt  !!  PPeetteerr  RRiibbbbeerrss
Meer informatie: http://www.avonturiers.nl/nieuws/gezocht-
handy-cam/#more-1026



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

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"




