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Enkele maanden Senegal met

at is het laatste kwartaal van 2013 omgevlogen! Maar wat waren het mooie
maanden, vol met bijzondere ontmoetingen...

In november mochten we kennis maken met onze nieuwe CAMA (Amerika)
President John Stumbo. De hoogste baas van onze organisatie, alleen dan
binnen de Amerikaanse tak. Na vele onbekende voorgangers, hadden we John al
een keer in Mali mogen ontvangen, in 2007. Een bijzonder nederige man, met
een rijk gevormd geestelijk karakter.

Deze geestelijke rijkdom is hem niet aan komen waaien. In 2008 nam zijn leven
een dramatische wending, doordat een mysterieuze ziekte hem, letterlijk, van de
één op de andere dag vloerde. Hij brengt 77 dagen doodziek door in het ziekenhuis,
vechtend voor zijn leven. Eenmaal uit het ziekenhuis ontslagen begon de 'weg naar
genezing' pas echt. Tot op de dag van vandaag kampt hij nog met bepaalde verschijnselen.

ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK

Met hem aan het roer verwachten we dat de CAMA op geestelijk vlak sterker mag worden. Hoe dit precies tot uiting zal
komen, zal de tijd ons leren. Bekijk hier zijn december videoblog over ontvangen.

De rode en blauwe Peugeot 405 die we van Zuidland naar Dakar en Mali mochten rijden, worden al dankbaar gebruikt.
Olivier, Anco's rechterhand, rijdt al in het rode exemplaar rond, terwijl hij her en der technische klusjes aanpakt. Een Nederlandse
collega van het Segou team hebben we verrast met de blauwe auto. Onze Afrikatrip was een uniek avontuur, waarop we
Gods zegening keer op keer ervoeren. Het blijft meer dan bijzonder dat we geen enkel mankement aan zowel auto als
mens hadden! Jullie kunnen meer over de ins en outs lezen op de homepage van onze website www.avonturiers.nl.
Op de valreep van 2013 kon Ewien nog een CBN (the Christian Broadcasting Network) training bijwonen, wat ze als
een stap in de goede richting ziet als het gaat om toekomstig videowerk. Niet alleen was het goed om met
gelijkgezinden om de tafel te zitten, maar ook om écht met elkaar samen te werken. We mochten naast een
getuigenis over hoe God werkt in mensenlevens, ook spontaan een nieuwe muziek video voor christelijk artiest
Cissa opnemen. Het afronden van de muziekclip neemt nog even wat tijd in beslag, omdat de Amerikaanse
trainer ook nog wat extra beelden in Amerika wil opnemen. Eind januari hopen we de video af te hebben.
Nieuwsgierig naar het lied waarop de beelden zijn gebaseerd? Surf snel naar deezer.com.

Hartelijk dank voor de trouwe steun, zowel in gebed als financieel, in het afgelopen jaar. Dit maakt dat
we met vertrouwen naar 2014 uitzien. We genieten van het werk dat we mogen doen en zien uit
naar meer bijzondere ontmoetingen en projecten.

Zuidland - Dakar

Digitale Groet 2013 - 2014

Het avontuur gaat verder, we bevinden ons nog steeds in
Marokko. We zaten wel even raar te kijken toen we
middenin een haarspeldbocht een boom tegen kwamen
vol met … geiten! We hadden dit al eerder die dag op een
ansichtkaart bij het benzinestation gezien, maar konden
het toen maar moeilijk geloven! ...

Het jaar 2013 was voor ons een jaar van
verandering. Niet alleen van land, maar ook van
werkzaamheden. We kijken terug op een
bijzonder jaar, waarin we in geestelijk opzicht
enorm mochten groeien. Hartelijk dank voor alle
trouwe steun!

Citaat uit één van onze drie reisblogs, lees verder op
www.avonturiers.nl.

Opdat 2014 een jaar mag worden die al uw/jouw
verwachtingen te boven gaat!

www.avonturiers.nl

Bijzondere momenten uit 2013

work shop op de bijbelschool gestart, om zo meer
evangelisten te trainen die een technisch vak leren
om in de dorpen zowel met handen als geest bezig
te kunnen zijn.

Het einde van een jaar is altijd een mooi moment
om terug te blikken. In 2013 mochten we weer in
meerdere Afrikaanse landen werkzaam zijn. We
kozen voor jullie onze meest bijzondere momenten in De christelijke muzikale groep Shine, waarmee Ewien
in 2013 een eerste videoclip mocht opnemen, wordt
Senegal, Mali en Burkina Faso.
steeds bekender. Niet alleen in Mali, maar ook over
de grens in Burkina Faso en andere omliggende
S E NE GA L
Op de christelijke agrarische school BeerSheba (BS) landen. Op deze wijze komt het Goede Nieuws op
muzikale wijze de huizen binnen. Shine op FaceBook.
mocht Anco o.a. 40 nieuwe zonnepanelen en 03
nieuwe inverters installeren. Als direct gevolg
hiervan kan er nu een dubbele hoeveelheid water
worden gepompt, 150 in plaats van 70 kub per dag. BURKINA FASO
Niet alleen tot zegen van BeerSheba, maar ook voor Tijdens onze 'solar radioreis' in Burkina Faso
werd bevestigd wat een
de omliggende dorpen. Door de energie uitbreiding
hebben de studenten nu beschikking over ventilators belangrijke rol radio
in Afrika speelt. De
om 's nachts beter te kunnen slapen en licht om in
radio stations
de avond te studeren.
kunnen door de
toevoeging van
Daarnaast is er onderwijs mogelijk via video's, heeft
zonne energie nu
de slachterij (kip, koe, varken) nu een vriezer en is
het dubbel aantal
er licht voor handen in de kippenfokkerij. Door
uren draaien. Het
voldoende energie is er dus direct veel meer
was bemoedigend
mogelijk.
om te zien hoe nauw
betrokken de Kerk is,
Mini docu BS (10 minuten)
waardoor men zeer
zelfstandig (zonder al
teveel hulp
MA L I
van de zending) goed
kan functioneren. De
De bijbelschool Bethel in Koutiala blijft groeien qua
studentenaantal en kreeg dan ook een grotere batterij directeur van één van de stations liet ons weten:
"Wat we met de radio in 10 minuten voor elkaar
capaciteit in 2013. Ook de inverter capaciteit is
krijgen, kunnen we met een team nog niet in 10
vergroot, van 15 KVA naar maar liefst 30 KVA.
Olivier vormt hierbij een grote hulp, doordat hij goed weken bereiken."
en zelfstandig aan projecten door kan werken,
Video (05 minuten) radiowerk - NL sub
wanneer wij niet in het land zijn. Er is een
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Unieke Afrikareis, 7500 km zonder ongelukken.
Bijzonder Kerstfeest in Mali.
Meer van God in 2014, duidelijkheid over toekomst.
Balans privé en werk, voldoende tijd met elkaar.

Berichten uit het TFC
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Onze hartelijke dank voor uw meeleven, gebeden en
uw financiële steun in 2013! Wat mooi dat we via
Anco en Ewien verbonden zijn met het
ondersteunende werk in Mali, Senegal en Burkina
Faso. En, onder ons gezegd, wat heerlijk dat we niet
allemaal zo’n avontuurlijk leven hoeven te leiden :)
We bedanken Marc en Janneke van Bergeijk in het
bijzonder voor hun jarenlange betrokkenheid vanuit
het TFC! Fijn dat zij het stokje hebben kunnen
doorgeven aan zus Arianne. We zijn enorm blij dat
Arianne de financiële taken binnen de TFC wil
verzorgen!

Overgang naar IBAN
Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat
betalingen steeds meer via IBAN (International
Bank Account Number) nummers verlopen, i.p.v.
de oude bekende rekeningnummers. Per februari
2014 wordt het oude rekeningnummer van
CAMA niet meer geaccepteerd en is alleen nog
betaling met IBAN nummer mogelijk. Dit is een
langer rekeningnummer dat voor een deel
bestaat uit het bestaande rekeningnummer.

Wanneer u bijdraagt met een incassomachtiging
dan hoeft u niets te doen. In het geval van
incidentele overschrijvingen kunt u gebruik maken
van:

ABN/AMRO : IBAN= NL 76 ABNA 0484 6740 48 | BIC=ABNANL2A
ING: IBAN=NL89INGB 0000 3094 00 | BIC= INGBNL2A

Namens het TFC, Mariska en Arianne

COLOFON

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 | www.avonturiers.nl
Uw giften kunnen naar: CAMA - Postbus 265 - 3970 AG in Driebergen-Rijsenburg www.cama.nl - ING: IBAN= NL89 INGB 0000309400 BIC= INGBNL2A - ABN/AMRO: IBAN=
NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A O.v.v. Bergeijk.

TFC : Sandra (gebed) - loonstra@ision.nl; Rene (communicatie EGM) - ravanrossum@hotmail.com; Wilko & Mariska (organisatie) - vanderpeijl@casema.nl - Arianne (financien) - ajvanbergeijk@hotmail.com;
Peter (algemene zaken) - peter.ribbers@hetnet.nl.

www.avonturiers.nl

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 ING: IBAN= NL89 INGB 0000309400 BIC=
INGBNL2A

- ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A

CAMA in Driebergen - Rijsenburg o.v.v. Bergeijk.

( ) 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

NAAM:

ADRES:

DOORHALEN

POSTCODE /
E-MAIL:

WAT NIET VAN TOEPASSING IS

WOONPLAATS:

HANDTEKENING:

- NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR OPTIE 1:

OPTIE 2 (GEEN POSTZEGEL NODIG):

OPTIE 3:

Arianne van Bergeijk (Nieuw!!)
Stationsweg 12
3218 AV Heenvliet

CAMA
Antwoordnummer 1007 (Nieuw!!)
Driebergen - Rijsenburg

Via een PayPal / Ideal knop op onze website:
http://www.avonturiers.nl/in-actie/investeer/
DECEMBER 2013 /
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