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

MMaallii  oopp  ddee  vvooeett  ggeevvoollggdd

Via de volgende websites blijven we op de 
hoogte van de situatie in Mali:

# BBC: http://www.bbc.co.uk/news/world-
africa-13881370
# Maliweb: http://www.maliweb.net/
# Nieuws.be: http://www.nieuws.be/Mali
# Mopti.nl met een actuele nieuwsbrief

FFoottoo  vvoooorr  HHooppee  ((CClliinniicc))

Doe jezelf of iemand die je dierbaar is een 
favoriete (Afrika) foto cadeau te doen: 50% 
komt ten goede aan de ‘zonne-energie Hoop 
Kliniek’, 50% aan onkosten en/of aanschaf 
toekomstig (foto)apparatuur. Doe mee voor 
minimaal 50 euro / foto.

Surf voor meer informatie naar: 
hhttttpp::////wwwwww..aavvoonnttuurriieerrss..nnll//

O
www.avonturiers.nl

Jaargang 11, nr 36 - Juni 2012 f we echt van plan zijn om terug te gaan naar Mali? is de vraag die 
ons regelmatig gesteld wordt. Zoals het er nu uitziet wel. Onze 
laatste weken in Mali waren - gezien de situatie - hectisch, maar we 
hebben ons nniieett  oonnvveeiilliigg in Koutiala gevoeld. Wel vertrokken we dit 

keer met een dubbel gevoel uit Mali, omdat we niet goed konden en 
kunnen inschatten waar we naar terug zullen keren.
Momenteel is het rreellaattiieeff  rruussttiigg in Mali, al verslechtert de situatie in het 
noorden. Vandaag las ik een artikel online waarin verteld werd dat ook 
steeds meer studenten ervoor kiezen om elders hun studie voort te 
zetten. De Islamitische rebellen voeren de sharia zelfs tot in het 

klaslokaal door. Mali bevindt zich in een gecompliceerd parket, dat niet 
eenvoudig op te lossen lijkt. Of en wanneer er eventueel militair ingegrepen wordt 

hangt nog steeds in de lucht. Landen als Frankrijk en Amerika willen hun vingers aan Mali niet 
branden. Lees en bekijk meer over Nederlandse hulp aan de Sahel op: hhttttpp::////wwwwww..eeoo--aaccttiieess..nnll//ssaahheell.
Ondertussen ontmoeten wij in Nederland individuen, kerken en organisaties om te vertellen over het werk in 

Mali. Werden we geestelijk opgebouwd tijdens ddee  cchhrriisstteelliijjkkee  ccoonnffeerreennttiiee  OOppwweekkkkiinngg  22001122. Ervoeren we de 
IInntteerrssoollaarr  bbeeuurrss in Munchen (Duitsland) weer als een schat aan informatie en goede plek om effectief te netwerken. 
Het is mooi om te zien dat ook bedrijven interesse tonen in het werk in Mali / Afrika. Het vullen van een nieuwe 

container voor Mali is in volle gang. Na onze terugkeer (vermoedelijk aug/sept) zal ook op het dak van het 
ziekenhuis in Koutiala een grote hoeveelheid zonnepanelen worden neergelegd. Ook houden we wekelijks 
contact met de jonge Malinezen in Koutiala om te zien of we hen nog met bepaalde kennis en/of spullen 
kunnen helpen. Soort begeleiden op afstand.
In de komende weken zal er ook meer duidelijkheid komen over oonnzzee  ''ttooeekkoommsstt''. Voor onze reis naar 
Nederland hebben we ons huis leeggehaald en onze spullen opgeslagen. Dit hadden we al besloten 
voordat de staatsgreep in Mali plaatsvond. Het ziet er namelijk naar uit dat we niet meer permanent in 
Mali aan het werk zullen zijn, maar meer op projectmatige wijze. Jonge Malinezen zijn nu op veel 
gebieden goed zelf bezig. Soms houdt je als blanke afhankelijkheid in stand door op een bepaalde 
plek te blijven. Men zal dan toch veel sneller naar de blanke komen voor hulp en ondersteuning, 
terwijl landgenoten het ook prima zelf af kunnen.

HHaallff  jjuullii gaan we in gesprek met onze Nederlandse directeur en zullen we ook concreter 
met Senegal overleggen over een mogelijke invulling tot samenwerking. Het lijkt ons goed 
om een tijdje meer in teamverband - zowel op agrarisch als video vlak - daar te werken 
en nieuwe dingen te leren. Tot opbouw van onszelf en elkaar als team.

"ALS JE KUNT DELEN, KUN JE 
VERMENIGVULDIGEN..." LIEKE VOGELS



DDAANNKK--EENN  GGEEBBEEDDSSPPUUNNTTEENN
DDaannkk:: goede contacten op solar beurs in Duitsland + uitwerking daarvan
DDaannkk:: mogelijkheid tot kennisvergaring- en deling op werkgebieden
GGeebbeedd:: politieke situatie in Mali en hulp aan mensen in Noord-Mali
GGeebbeedd:: vullen container met hulpgoederen voor Mali en hulp hierbij
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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: (+223) 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 EGM) - ravanrossum@hotmail.com; Wilko 
& Mariska (organisatie) - vanderpeijl@casema.nl - Marc & Janneke (financien) - 
marcvanbergeijk@filternet.nl; Peter (algemene zaken) - peter.ribbers@hetnet.nl.

DDiiaabbeerr  hheellpptt  hhaannddjjee  mmeeee
Bedrijven bezoeken en vertellen over het werk in 
Mali vormt een vast  en leuk onderdeel tijdens ons 
verblijf in Nederland. Dit jaar mochten we met een 
nieuw bedrijf kennismaken: DDiiaabbeerr  BBeenneelluuxx  BBVV, 
gespecialiseerd in o.a. persluchtgereedschappen.
Hun interesse lag met name bij het ppuutttteennggrraaaaffwweerrkk 
dat we de afgelopen maanden zijn gestart. Op hun 
website plaatsen zij een video van het werk voorzien 
van o.a. de volgende tekst: "In Mali wordt onder 
leiding van Anco en Ewien waterputten uitgehakt 
volgens de oude methode. Veel waterputten werden 
in het verleden in 1 dag gemaakt van een diameter 
van rond de 15 cm. en de diepte van ca. 60 meter. 
Het water word dan met een dompelpomp naar 
boven getransporteerd. 
Nadeel van deze 
type put is dat 
wanneer de pomp 
defect is, en 
niemand aanwezig 
is die deze kan 
repareren, het 
water door de 
geringe diameter 
onbereikbaar is. 
Om deze reden zijn 
er in Afrika op zeer 
veel plaatsen defecte 
waterputten. 

Anco en Ewien werken voor de CAMA zending en 
maken de waterputten ca. 2 meter breed zoals deze 
vroeger gemaakt zijn. Nog steeds wordt er in veel 
gevallen met een pomp het water naar boven 
getransporteerd. Wanneer echter bij deze brede 
waterputten de pomp defect is, kan nog steeds 
water geput met een emmer aan een touw....Op 
de website www.avonturiers.nl kunt u meer 
informatie vinden en het werk van Anco en Ewien 
steunen."
JJaann  BBrraaaall,,  wweerrkkzzaaaamm  bbiijj  DDiiaabbeerr,,  lleeggtt  uuiitt  wwaaaarroomm  
DDiiaabbeerr  hheett  bbeellaannggrriijjkk  vviinnddtt  oomm  hhuunn  sstteeeennttjjee  bbiijj  ttee  
ddrraaggeenn  aaaann  hheett  wweerrkk  iinn  MMaallii:
Voor veel bedrijven en particulieren is er de 
laat ste jaren achterdocht ontstaan of de 

giften uiteindelijk wel op de bestemde 
plaats aankomen en niet aan de 
strijkstok blijven hangen bij stichtingen 
en plaatselijke (corrupte) overheden. Bij 
het werk van Anco en Ewien worden 
de goederen in Nederland verpakt, de 
container dichtgelast en is de zekerheid 
daar dat dit uiteindelijk voor de bedoelde 
bestemming gebruikt wordt. Naast dit feit 
mogen de werkzaamheden in 
afhankelijkheid van God uitgevoerd 
worden waarbij naast tijdelijke hulp ook 
verteld mag worden over de verlossing 
die mogelijk is door Jezus Christus.

Het is altijd weer bijzonder hoe contacten binnen 
bedrijven tot stand komen. Hulp uit vaak 
onverwachte hoek. 

Surf voor meer informatie en de betreffende video 
naar Diaber Benelux BV: hhttttpp::////ddiiaabbeerr..nnll//ccoonnttaacctt//22--
wwwwwwaavvoonnttuurriieerrssnnll..hhttmmll

BBEERRIICCHHTTEENN  UUIITT  HHEETT  TTFFCC
Namens ons allen wensen we jullie een heel goede 
vakantietijd toe. Waarin rust, genieten en opladen 
centraal mag staan, op geheel persoonlijke wijze.
Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij het leven 
en werk van Anco en Ewien. Op deze manier 
mogen we elkaar tot opbouw en bemoediging zijn!



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"




