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Enkele maanden Senegal met

ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK

oel is alweer een aantal weken terug in Mali, en heeft zijn stage goed
kunnen afronden. De container is veilig in Koutiala gearriveerd en het
Ontmoetingsontbijt is weer achter de rug. Het werd voor ons ook weer tijd
om richting het warme Afrika te trekken.

We kijken terug op een intensieve, maar zeer opbouwende zomer, waarin we
veel verschillende plekken mochten zien. Het hoogtepunt was toch wel een reis
naar Alaska die we kregen aangeboden (www.flickr.com/photos/btwienclicks/).
Rijdend of lopend in de mooie natuur, kwamen we heerlijk tot rust en konden we
niet anders dan ons dichter bij God voelen, Schepper van hemel en aarde.

Ook tijdens de 'Soul Care' conferentie in Boston werden we zeer bemoedigd. Het
was bijzonder om met zoveel verschillende nationaliteiten te leren over hoe je goed voor je
ziel kunt zorgen. Welke blokkades een gezonde ziel ziek maken en hoe je dit proces weer kunt
ombuigen in de goede richting. De 'Father's Blessing' vormde een bijzonder onderdeel van de conferentie. Lees
meer hierover in een speciale blog: www.avonturiers.nl/nieuws/3064/#more-3064

Tijdens onze reis mochten we verschillende presentaties geven om te delen over het werk in Mali en Senegal. Eenmaal
terug in Nederland vond het Ontmoetingsontbijt plaats, waarin mensen die ons ondersteunen elkaar in een ongedwongen
setting konden ontmoeten. Diezelfde zaterdag stonden Anco en zijn vriend Wilko weer op de jaarbeurs in Zuidland om de
mensen te laten zien dat 'Africa's got talent'! Het is goed om ons werk ook meer bekendheid te geven in de directe
leefomgeving. Het is altijd weer mooi om te zien wat voor bijzondere ontmoetingen dit oplevert. De recente foto portretten,
geplaatst in de Visie (EO gids), hielpen daar ook een handig handje bij.
Als we onze Amerika maanden zou mogen kenmerken, dan komen de woorden 'nieuwe ervaringen' op. Zo bewogen
we ons voor het eerst op een chique ‘Charity evenement’, brachten we twee dagen door in de wildernis, spraken
we vanaf een verlicht kerkpodium voor een groep van zo’n 250 (brr) man en vlogen we in Alaska mee in een
charter vliegtuigje om op beren-foto-jacht te gaan. We konden uiteindelijk griezelig dichtbij een zwarte beer
komen (foto links)...
In de tussentijd is het werk in Mali en Senegal ook doorgegaan. De agrarische school Beer-Sheba (BS)
wordt inmiddels door zonne energie verlicht. Tot grote vreugde van ons Senegal leiders team en de
studenten. Ook de jongens in Mali timmeren op technisch vlak flink aan de weg. Olivier ontpopt zich
als een handige installateur van zonne systemen. In oktober mogen we - samen met hem - enkele
radio stations van de nodige groene energie voorzien. Ewien hoopt een en ander met mooie
beelden vast te kunnen leggen.

Terugblik Ontmoetingsontbijt

Fototentoonstelling 'Hope for tomorrow'

We kijken terug op een mooi Ontmoetingsontbijt,
waarin we elkaar op ontspannen wijze bij konden
praten.

Van 22 oktober tot 19 november 2013 heeft Ewien de
mogelijkheid gekregen om 10 foto's van Mali en
Senegal in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam
op te hangen. Voor deze gelegenheid koos zij - samen
met een klein team - 10 portretten uit met het thema
'Hope for tomorrow'. Foto's van kinderen nemen een
speciale plaats in. Mocht jij / u in de buurt zijn, loop dan
even naar binnen. De foto's bevinden zich op de eerste
etage.

Voldoende tijd werd ingeruimd voor een presentatie
van het werk in Mali en Senegal, waarbij ook de
jongere deelnemers aandachtig meeluisterden en
bijzondere vragen stelden :)
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E e n ma a l t e ru g - w a t n u ?

Na Mali weer even terug naar Senegal, om in
november een speciale conferentie (All Africa Forum)
De laatste weken in Nederland kregen we regelmatig in Spanje bij te wonen. Vanuit heel Afrika zullen
de vraag voorgelegd, naar welk land we terugkeren: CAMA zendingswerkers hiernaar toe trekken om
elkaar te ontmoeten en leren over het diverse CAMA
Senegal of Mali? En wat onze plannen zijn voor de
werk.
nabije toekomst? Een vooruitblik op de resterende
maanden van het jaar 2013.
Na deze conferentie blijven we in Europa en vliegen
we voor een week terug naar Nederland, om ons
Inmiddels hebben we een paar dagen in M'Bour
voor te bereiden op een wel heel speciaal avontuur.
doorgebracht om het zonne energie systeem uit te
breiden op onze geliefde plek Beer-Sheba. Ook hond Het idee is om in december met twee auto's en een
kleine groep van 4-6 man van Nederland naar
Bantu is inmiddels weer over z'n kop te geaaid. Na
een kort weekje Senegal, zijn we met de auto weer Senegal te rijden. Eén auto is voor het werk in
Koutiala bestemd, terwijl de andere verkocht zal
richting Koutiala gereden. Een reis van maar liefst
worden in Mali. Voor deze trip zijn we tevens
twee dagen!
op zoek naar een aantal
mensen die bereid
Daarna door naar Bobo, Burkina Faso om mee te
zijn een tank diesel
werken aan de installatie van zonne energie voor
te doneren. Meer
verschillende radio stations. Ewien zal van het werk
details volgen later!
een korte video maken, om te laten zien wat voor
impact een radiostation op de Afrikaanse community
Het jaar 2013 is
en de verschillende levens daarbinnen heeft.
omgevlogen ... In
2014 blijven we
Na Burkina Faso zullen we twee weken in Mali zijn
open staan voor hoe
om een Amerikaanse kerk te ontvangen met visie
voor de bijbelschool Bethel en dus het opleiden van we God en de
mensen om ons heen
meer dominees.
kunnen dienen. We
doen niet echt aan
Een groter aantal afgestudeerde dominees per jaar,
goede voornemens
zal op heel Mali een waardevolle invloed hebben.
maar we willen in
Anco zal hier met name zijn technische input geven, voor het nieuwe jaar,
ieder
geval
proberen
voor
langere
tijd
meer op één
terwijl Ewien een tijdje met deze groep optrekt om
plek te zijn en wat minder te reizen. Bidden en
de verschillende projecten en getuigenissen vast te
denken jullie met ons mee?
leggen.
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Berichten uit het TFC / Verslag ontmoetingsontbijt

Gestaag komen de mensen binnendruppelen van
heinde en verre, terwijl er links en rechts nog
croissants, lekkere broodjes en heerlijke salade op
tafel worden gezet.

Na afloop van het ontbijt praat Ewien ons bij over
een recent filmproject waaraan ze heeft mogen
meewerken. In enkele dagen heeft ze samen met
een filmteam in Senegal een mooie muziekvideo
geproduceerd met als thema "de verloren zoon". De
video is uitgezonden op de internationale televisie en
wordt ingezet om Senegal (95% Moslim) te bereiken
met het evangelie. De video - met Engelse
ondertiteling - is nog te bekijken via
www.cissamusic.com.

Daarna zoomt Anco in op zijn werkzaamheden in
Senegal en het graven van de putten waar hij
in Mali aan heeft meegeholpen. Op
onverwachtse wijze kreeg hij voor deze speciale
tak van werk extra apparatuur gedoneerd, nodig
om door de vaak harde steenlaag heen te
komen. Bij zowel Anco als Ewien is de
overtuiging en ervaring dat God voorziet in hun
missie, ook al verloopt die niet altijd zonder
tegenslag(en).

Nadat onze kinderen nog aan een enorm touw door
één van de grote boerenschuren hebben geslingerd,
gaan we na een geslaagde ochtend weer richting
huis. Wellicht tot ziens op het volgende
ontmoetingsontbijt !
Namens het TFC van

Anco & Ewien, Peter Ribbers

DANK EN GEBEDSPUNTEN
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Uw giften kunnen naar: CAMA - Amersfoortseweg 44 - 3951 LC Maarn - www.cama.nl
- ING 309400 - ABN 48 46 74 048. O.v.v. Bergeijk.

bijzondere tijd en ontmoetingen in Amerika en Alaska
goed afronden van stage Joel en terugkeer in Mali
verdere opbouw van Mali, met nieuwe President en regering
vele reizen in de komende twee maanden: veiligheid op de weg
wijsheid en inzicht over (werk)richting

Sinds sept 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in West-Afrika. Hun
werkdomein is: technische ondersteuning. Postadres: C&MA | attn. Anco en Ewien
van Bergeijk | B.P. 50.600 | Dakar | Senegal

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.
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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"

Antwoordkaart

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het werk in Mali / Senegal

( ) 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 Postbank 309400
t.n.v CAMA in Maarn
( ) Hierbij machtig ik CAMA om EURO.......... EENMALIG / PER MAAND /
KWARTAAL / PER JAAR * af te schrijven van mijn bankrekeningnummer
...................met ingang van .........-........20.....

PER

( ) Deze bijdrage graag bestemmen voor: LEVENSONDERHOUD ANCO & EWIEN /
ONDERSTEUNING PROJECT (zie kader)*: ...........................................................

“Giften aan de CAMA zijn belasting aftrekbaar. CAMA heeft de ANBI-status”.
*

Projecten waarbij Anco & Ewien betrokken zijn:
#
#
#
#
#
#
#

Bethel bijbelschool (solar) project
Kennis delen op agrarisch gebied
Productie korte (muziek) video's
Zonne energie project Hope Clinic, Guinee
Technische ondersteuning radio's
Beer-Sheba project, Senegal (beershebaproject.org)
Algemeen technisch werk
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HANDTEKENING:

- NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR OPTIE 1:
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Marc van Bergeijk
Krommedijk 7
3214 LH Zuidland

CAMA
Antwoordnummer 4006
3950 VB Maarn

Via een PayPal / Ideal knop op onze website:
http://www.avonturiers.nl/in-actie/investeer/
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