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

DDiiggiittaaaall  bbeeddaannkkjjee  22001122

Dankbaar zijn we voor de mensen die achter 
ons staan - in gebed en financieel. Dat maakt 
ons verblijf in Mali en elders mede mogelijk.

Surf naar de homepage van onze website: 
http://www.avonturiers.nl om ons 'digitale 
bedankje' van dit jaar te bekijken.

ZZiicchhttbbaarree  vveerraannddeerriinnggeenn  ((CCAAMMAA  
zzeennddiinnggsswweerrkkeerrss  iinn  MMaallii))

Hermontage van de Kerstuitzending door 
Zendtijd voor Kerken, waarin het werk van 
Saskia de Poel (arts), Carina Saarloos 
(werk onder gevangenen en prostituees) en 
ons wordt geportretteerd. 

Woensdag 4 april 2012, 14.50 uur, NL 2 

E
www.avonturiers.nl

Jaargang 11, nr 35 - Maart 2012 en hartelijke groet vanuit N'Zao, Guinee (Hope Clinic). Terwijl we 
onze 'Mali Moments' opschrijven, genieten we enorm van het uitzicht 
op onze logeerplek. Het groene regenwoud is een aangename 
afwisseling op de dorre, droge woestijn. Daarnaast slapen we heerlijk 

vanwege de regens die de nachten afkoelen.
Dankbaar maken we gebruik van de mmaatteerriiaalleenn die per ccoonnttaaiinneerr op de 
Hope Clinic zijn aangekomen. We hebben dit keer ook meerdere handige 
handen meegenomen. Naast Olivier is ook Moussa (Joel's broer) van de 
partij. Een hele belevenis voor hen, omdat ze niet vaak zo'n uitgelezen 
kans krijgen om in het buitenland te werken :] Olivier blijft me achter m'n 

broek aanzitten om foto's terwijl hij werkt te maken. "Anders geloven de 
mensen niet dat ik hier echt ben geweest!"

De mannen zijn van vroeg in de ochtend tot laat in de avond druk met de uitbreiding van het zonne 
energie systeem. Daarnaast zal er een bliksem afleidingssysteem worden geïnstalleerd, ter bescherming tegen 
het vele en hevige onweer. Ewien kan haar ooppggeeddaannee  vviiddeeoo  kkeennnniiss (conferentie in Kadiolo, eind februari) 

direct in de praktijk brengen. Haar is gevraagd het verhaal van Hope Clinic (HC) visueel te maken in een 5 - 
10 minuten durende video. In "SSttoorriieess  ooff  HHooppee" zal zij het verhaal van twee jonge jongens portretteren die een 

ernstig vrachtwagenongeluk ternauwernood overleefden. De goede zorgen - lichamelijk en geestelijk - van HC geeft 
hen weer Hoop voor de toekomst.

Tot ieders vreugde kon JJooeell  TTaannggaarraa toch alsnog aan zijn Hogere Landbouw opleiding beginnen. We hebben 
hem samen naar zijn opleiding gebracht en even op de campus rondgekeken. Het studentenleven bevalt hem 
goed en hij stort zich (meer dan) gedreven op de studie. Contacten maakt hij her en der om zo het 
maximale uit de opleiding te halen.

De ''TTeeggee  KKoollii''  ((HHaannddeenn  wwaasssseenn!!)) video loopt goed, op verschillende plaatsen door het land helpen 
vrienden mee aan de mobiele verspreiding van het filmpje. Er werd zelfs in Guinee om gevraagd :] 
Men is over het algemeen zeer positief over de kwaliteit en dat heeft de theatergroep die meewerkte 
een positieve impuls gegeven. De videotraining eind februari gaf hen kennis en eigen materialen om 
zelf aan de slag te kunnen. We hopen op nog vele, mooie producties in de toekomst. 

In mmeeii hopen we weer voor enkele weken naar Nederland te komen om een container voor 
Mali te vullen. Olivier zal ons dit keer waarschijnlijk vergezellen als we al zijn papieren 
(paspoort en visum) en andere zaken rond kunnen krijgen. Hopelijk wordt zijn visum - 
ondanks de situatie in Mali - toch ingewilligd.

"JE HOEFT NIET RIJK TE ZIJN OM 
VRIENDEN TE KRIJGEN, JE WORDT 
HET VANZELF ALS JE ZE HEBT"



DDAANNKK--EENN  GGEEBBEEDDSSPPUUNNTTEENN
Dank: Joel alsnog naar de Hogere Landbouwschool
Dank: goede, bemoedigende tijd in Guinee, verkoeling
Dank + gebed: grenzen die weer open gingen en (politiek) herstel in Mali 
Gebed: benodigde fondsen voor Guinee container
Gebed: opname christelijke muziekclip in Bamako (niet mogelijk door onrust)
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CCOOLLOOFFOONN
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.

ZZIICCHHTTBBAARREE  VVEERRAANNDDEERRIINNGGEENN  //  PPUUTTTTEENN  GGRRAAVVEENN

“Als je hier een paar jaar aan het werk bent dan 
zie je dingen veranderen en verbeteren, en dat 
maakt mij enthousiast om steeds weer nieuwe 
dingen aan te pakken in dit mooie land Mali” zegt 
Anco van Bergeijk, één van de Nederlanders die 
namens CAMA werken in Mali. 
In Mali werkt SSaasskkiiaa  ddee  PPooeell als arts in het 
ziekenhuis van Koutiala. CCaarriinnaa  SSaaaarrllooooss is actief 
onder gevangenen en prostituees in de hoofdstad 
Bamako en het 
echtpaar AAnnccoo  eenn  
EEwwiieenn  vvaann  BBeerrggeeiijjkk 
werken sinds 2004 
in Mali en geven 
technische 
ondersteuning aan 
projecten voor kerk 
en zending in Mali 
en omliggende landen.
Kijk op wwooeennssddaagg  44  
aapprriill  22001122,,  1144..5500  uuuurr,,  
NNeeddeerrllaanndd  22 naar 
"Zichtbare 
veranderingen" (CAMA 
zendingswerkers in 
Mali)
PPuutttteenn  ggrraavveenn
Een "nieuw project" 
dat duidelijke zichtbare 
veranderingen laat zien 
is het ppuutttteennggrraaaaffpprroojjeecctt. 

Moussa Tangara (22), één van de jongens die in 
dit werk een verantwoordelijke rol speelt, vertelt...
"Mijn naam is MMoouussssaa  TTaannggaarraa (op foto, met 
schorpioen). Ik heb voor boekhouder gestudeerd. 
Via mijn broer - Joel Tangara - ben ik bij Anco en 
Ewien komen te werken. Voordat ik bij hen terecht 
kwam, bewerkte ik het veld van onze familie. 
Eenmaal thuis van het veld, had ik niks te doen."
Uit onderzoek van UUSS  AAiidd blijkt dat maar liefst 80% 
van 18.000 geboorde (12 cm diameter) 
waterbronnen niet meer in gebruik is. Er zijn maar 
weinig lokale mensen die de bronnen kunnen 
onderhouden. De voorkeur gaat dus uit naar grote 
diameter waterputten waar mensen simpelweg een 
emmer in kunnen gooien als de pomp het niet 
meer doet.
"Ik ben ddaannkkbbaaaarr dat ik mag leren putten graven 
met machines. Het onderhoud hiervan is geheel 
nieuw voor me. Nu is een put graven niet meer 
onmenselijk zwaar en kunnen we in een paar 
weken een put graven in tegenstelling tot een half 
jaar zweten en zwoegen met de hand."
"Ooit hoop ik zelf een grote supermarkt van de 
opbrengsten van ons familieveld op te zetten. 
Daarnaast ddrroooomm  iikk van een melkfabriek waar ik 
de boekhouder van zal zijn. Al met al wil ik mijn 
kennis met werkloze jongeren delen, zoals Anco 
en Ewien voor mij doen, opdat ze de toekomst 

weer hoopvol tegemoet zien."

BBEERRIICCHHTTEENN  UUIITT  HHEETT  TTFFCC
Peter Ribbers uit het TFC komt eind maart bij Anco 
en Ewien op bezoek. Hij beschrijft zijn 
verwachtingen:
"Ik heb het voorrecht Anco en Ewien een week in 
Mali te bezoeken. Wat ik van deze reis verwacht? 
Een ontbijtje op bed, heerlijke Malinese drie 
gangenmaaltijden, etc, etc. Sorry Anco en Ewien, ik 
kon het niet laten :] 
Nu even serieus, ik hoop een mmooooiiee  ttiijjdd met ze 
door te brengen en een ggooeedd  bbeeeelldd te krijgen van 
hun werkzaamheden daar. Leven en werken in 
Afrika is zo anders dan hier in Nederland, dus 
langsgaan is eigenlijk wel de enige optie om echt 
door te krijgen hoe het voor hen in Mali is. 
Daarnaast hoop ik dat ik me ook nog een beetje 
nuttig kan maken. In de bagage gaan onderdelen 
mee voor een waterput, dus dat zal vast wel goed 
komen. Wellicht in een volgende nieuwsbrief meer..."
Helaas  moest Peter zijn reis annuleren in verband 
met een  ""ggeepplleeeeggddee  ssttaaaattssggrreeeepp""  in de vroege 
uurtjes van 22 maart 2012. Een groep ontevreden 
militairen olv leider Sanogo stootte ATT - de 
president van Mali - van zijn troon, die zegt de 
macht niet terug te zullen eisen. Omringende 
Afrikaanse landen (ECOWAS) eisen dat Sanogo de 
macht neerlegt, opdat de democratie wordt hersteld. 
Dit ultimatum loopt maandag 02 april af. Zie ook: 



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

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  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"




