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

NNiieeuuwwjjaaaarrssggrrooeett

Grappige reacties kregen we op onze
Nieuwjaarskaart voor 2013! Een goede vriend uit
Amerika schreef dat Anco teveel in Parijs had
rondgehangen. Nederlandse vrienden maten hem
een gospel-look aan of vergeleken hem zelfs met
Brad Pitt ... Hmm, mocht hij willen :) Alle gekheid op
een stokje:

Gods rijke zegen voor een ieder van jullie in 2013!

VVoooorr hheett eeeerrsstt iinn zzeeee

Na enig watervrees, genoten Joel en Olivier (foto)
zichtbaar van een nieuwe zee ervaring. Het liefst
dobberden ze wat rond in het gedeelte waar je in
contact bleef met de grond.

Ze hadden zo hun eigen methodes om te wennen aan
de zee. Ze proefden het zoutgehalte (erg zout) en
staken hun gezicht in het water ?! :)

O
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Jaargang 11, nr 38, Dec 2012 / Jan 2013 nze eerste dagen in M'Bour, Senegal vielen rond de Kerstdagen. Eengoed begin in een nieuwe omgeving. Op het laatste ogenblik konden wetoch nog oonnzzee MMaalliinneessee vvrriieennddeenn OOlliivviieerr eenn JJooeell meenemen om eenkijkje te nemen in onze nieuwe omgeving. Het was erg grappig om henvoor het eerst de zee in te zien rennen. Ondanks hun angst, ze kunnen nietzwemmen, waren ze zo blij als een kind.
Met een auto vol spullen begonnen we half december 2012 aan een nniieeuuwwaavvoonnttuuuurr met God, zonder vastomlijnd plan voor de komende tijd. Zaken dieeerder wel duidelijk waren (woonruimte bijvoorbeeld) leken in de laatste wekenMali op losse schroeven te komen staan. Er waren dan ook momenten datwe twijfelden of we wel op de ingeslagen weg door moesten gaan.

De start van onze Mali - Senegal reis verliep niet vlekkeloos. Net toen we Bamako uitreden,hoorde Anco een vreemd geluid wanneer hij de auto in de derde versnelling duwde. Hij vertrouwde het niet enstopte, gelukkig ... De versnellingsbak voelde warm en de helft van de olie was al weggelopen richting de motor.We waren precies op tijd om ruim twee liter olie toe te voegen. Hadden we dat niet gedaan, dan was deversnellingsbak total loss en onze reis ten einde.
Toch zien we GGooddss hhaanndd door alle momenten heen. De rest van de reis verliep buitengewoon goed. Eenmaal op deplaats van bestemming werden we allen zeer vriendelijk ontvangen, wennen we langzaamaan aan onze nieuweleefomgeving en proberen we elke dag te leven vanuit "genade, dankzegging en vreugde". Verandering gaat nueenmaal vaak niet zonder moeite of traan.

Een grote bemoediging kwam uit een onverwachte hoek. De dag na aankomst in M'Bour belde de organisatie"SSaammaarriittaann PPuurrssee" op om te zeggen dat er nog wat extra geld te besteden was voor 2012. Of de eerdereaanvraag voor zonne energie van $ 60.000 nog voor het einde van het jaar officieel kon worden ingediend?Geen probleem, deze lag al klaar om ondertekend te worden. Kan Anco toch in januari de agrarischebijbelschool Beersheba van de nodige zonne energie voorzien. Een prachtig georchestreerde Planning!
Ewien heeft inmiddels contact met het cchhrriisstteelliijjkkee oommrrooeepp CCBBNN om te kijken wat er eventueel samenin januari te ondernemen valt. We willen graag open blijven staan voor Gods leiding de komendetijd. De reis is vaak zoveel belangrijker dan het aankomen op de plaats van bestemming.

Voor 2013 wensen we jullie allen VVrreeddee,, WWiijjsshheeiidd eenn VVrreeuuggddee toe in alles wat jullieondernemen!M'Bour ligt aan de Senegalese kust!



DDAANNKK EENN GGEEBBEEDDSSPPUUNNTTEENN

DDaannkk:: goede paar maanden in Mali
DDaannkk:: contact met 'onze jongens' en hun positieve werkhouding
DDaannkk:: soepele reis van 2,5 dag naar Senegal
GGeebbeedd:: politieke situatie in Mali en hulp aan mensen in Noord-Mali
GGeebbeedd:: duidelijke (werk)richting in de komende weken
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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.

TTFFCC : 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.

TTeerruugg-- eenn vvoooorruuiittbblliikk
We mogen terugblikken op een aantal geweldigemaanden Mali. We nemen jullie mee langs enkelehoogtepunten:
ddee iinnssttaallllaattiiee van 207 zonnepanelen op het dak vanhet Koutiala vrouwen- en kinderziekenhuis(hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==00yyRRmmooddFFVVAA00UU).Hiermee wordt niet alleen de enorme maandelijkseenergierekening verminderd, maar kan men ookrekenen op permanente, stabiele energie.
hheett ffiillmmeenn van een eerste, christelijkemuziekvideo in Bamako(zziiee ffoottoo), insamenwerking meteen groepgetalenteerde jongeren.Het was geweldig omte zien hoe iedereenzijn talenten en gaveninzette om dit project toteen succes te maken.De groep gaat ook nogproberen of ze de clipop de landelijke tv kunnenkrijgen, opdat een nog grotere groep bemoedigd magworden in deze (voor Mali) onzekere tijd.
hheett ppuutttteennggrraaaaffwweerrkk heeft een professionele vluchtgenomen. De groep jonge mannen is goed op elkaaringespeeld en beschikt over - voor Mali - uniekemachines. We hopen met hen dat ze in 2013 eenzegen mogen zijn voor vele (nieuwe) bronnen vanwater.

eeeenn eeeerrssttee oonnddeerrwwiijjsseerrvvaarriinngg in het Frans voorEwien. Samen met vriendin en video helper Lamissimocht zij een tweedaagse basis videocursus schrijvenen verzorgen. Het is altijd fijn om zo'n eerste keervoor een kleine groep, enthousiaste bijbelvertalers temogen staan. Niets dan bemoediging :)
Al met al gingen we met een gerust, maar enigszinsdubbel gevoel uit Mali weg. Het was goed dat weMali - in de vorm van Olivier en Joel - even metons meenamen. En dat we wisten dat we infebruari weer voor zonne- en videowerk eenmaandje terug zullen zijn.

SSeenneeggaallDe komende weken in Senegal zullen wenaast praktisch werk ons ook bezinnen op eeninvulling van het komende jaar. Er is genoegaanbod van werk en studie mogelijkheden. Wezullen met onze nieuwe Nederlandse directeurbekijken wat de juiste keuzes zijn en waaronze prioriteiten te leggen. Het is dan ooknog niet volledig duidelijk waar onze reisuiteindelijk naar toe zal leiden.
We hopen in ieder geval Joel - en mogelijk Olivier -dit jaar voor een bezoek naar Nederland over telaten komen. We hebben gezien hoe een bezoekaan Nederland (het buitenland) het blikveld kanverruimen als het gaat om kennis en mogelijkheden.Daarnaast is het leerzaam, handig qua hulp als hetgaat om bijvoorbeeld het inpakken van een containeren leuk, voor beide partijen :)

BBeerriicchhtteenn uuiitt hheett TTFFCC // SSeenneeggaall
Heel hartelijk bedankt voor uw steun en medelevenin het afgelopen jaar! In deze brief leest u dat deplannen voor 2013 nog niet vast omlijnd zijn, maarAnco en Ewien zitten zeker niet stil!
De stap is gemaakt naar Senegal. Ik ken Senegalalleen maar van de beelden over de rally Parijs –Dakar. Tijdens deze Rally wordt er regelmatig aan deauto gesleuteld, het thema autopech is al eerder indeze brief genoemd ;-).
Hier volgen enkele wetenswaardigheden overSenegal. Officieel heet het land de RReeppuubblliieekkSSeenneeggaall. De oppervlakte van Senegal is 1/6 van Malien 5 keer zo groot als Nederland. Senegal heeftongeveer 13 miljoen inwoners. Volgens destatistieken is 91% van de bevolking moslim enslechts 5% christen. De belangrijkste bron vaninkomsten is op dit moment de visserij, gevolgd doorde teelt van pinda's en de winning van fosfaat. Deeconomie van het ontwikkelingsland Senegal behoorttot de zwakste in de wereld. Het gemiddeldeinkomen in Senegal ligt rond de $1650 per jaar(Bron: Google).
Kortom er liggen voldoende uitdagingen voor Ancoen Ewien in Senegal. We hopen nog veel te lezenover hun avonturen in de komende nieuwsbrieven!
Namens het TFC,Wilko van der Peijl



PPrroojjeecctteenn wwaaaarrbbiijj AAnnccoo && EEwwiieenn bbeettrrookkkkeenn zziijjnn::
# 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

-- NNAA OONNDDEERRTTEEKKEENNIINNGG OOPPSSTTUURREENN NNAAAARR --

OPTIE 1:

Marc van Bergeijk
Krommedijk 7
3214 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 / PERKWARTAAL / PER JAAR * over op ABN / AMRO 48.46.74.048 of giro 309400 t.n.vCAMA in Maarn( ) Hierbij machtig ik CAMA om EURO.......... EENMALIG / PER MAAND / PERKWARTAAL / 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):

CAMA
Antwoordnummer 4006
3950 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"




