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e hebben in ons leven - denk ik - nog niet zo gezweet. De eerste
maanden terug in Senegal waren zo warm, dat ons bezoek aan
'woestijnland Mali' als een verkoeling aanvoelde :) Gelukkig staan de dagen
van het koude seizoen voor de deur. Dan ruilen we onze hemdjes graag
weer in voor lange mouwen ...

W
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Vanuit Senegal met

ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK

De aankomst van onze container projectspullen in Mali liet dit keer lang op zich
wachten. Het werd een zaak van gebed om alle puzzelstukjes op tijd in elkaar
te laten passen. Zonder de nieuwe versnellingsbak voor de Toyota uit de
container zou de terugreis naar Senegal over de weg niet mogelijk zijn. En de
klok voor de terugvlucht vanuit Dakar van onze Nederlandse gast begon ook
door te tikken. Planning, planning, planning: een extra uitdaging hier in Afrika!

Het leggen van een Nederlands dak op het nieuwe studentengebouw op de Bethel bijbelschool
in Mali gaf reden tot veel vreugde. Helemaal toen we het proces ook nog eens met onze net aangekomen
drone (soort helicopter met camera) vastlegde. Veel jongeren vielen nog net niet van het dak, terwijl ze met hun
mobieltje opnames maakten van dit nieuwe fenomeen :) Het leverde een bijzonder unieke video op!

Even een heel ander, maar actueel, onderwerp ... Ebola. Afgezien van het feit dat dit virus vele mensenlevens eist, heeft
het ook direct effect op ons dagelijks werk. Zo kon Ewien bijvoorbeeld niet op een videoreis naar Sierra Leone, waar vele
Ebola slachtoffers vallen. Ook een bezoek aan de Hope Clinic in Guinee was niet mogelijk vanwege besmettingsgevaar en
omdat Senegal haar grenzen met beide landen dicht deed. Daarnaast werden we heftig opgeschrikt door de brute moord
op mede-oprichter, evangelist en vriend Moses van Hope Clinic. Zijn dood geeft aan hoeveel wantrouwen er bestaat
onder de bevolking als het gaat om de regering en haar leiders. Moses werd gedood door dezelfde mensen die hij
vanuit zijn liefde voor God wilde helpen. Lees zijn getuigenis (in het Engels)...
Dat getuigenissen over Gods aanraking mensen aanspreekt, bewijst de populariteit van het CBN-programma
'Club 700'. De afgelopen weken is de samenwerking met CBN geintensiveerd, vanwege een contract tussen de
agrarische school Beersheba en CBN om in zes verschillende dorpen in Senegal zonne energie projecten op
te zetten. Anco gaat zich ervoor inzetten dat, D.V. 2015, de projecten beschikken over voldoende schoon
water en electriciteit, om bijvoorbeeld zelf groenten te telen, een kliniek te verlichten, een
activiteitencentrum te openen of telefoons op te laden. Vaak op of dichtbij het terrein van de kerk.

HELP MARTINE NAAR SCHOOL
Martine is de afgelopen jaren een vriendin aan huis
geworden. Ze komt als we in Mali zijn soms
aanwaaien om gezellig mee te eten of gewoon even
weg van thuis te zijn. Haar gezinssituatie is niet
ideaal en om die reden heeft ze nooit haar school af
kunnen maken. We zijn dan ook op zoek naar mensen
die haar financieel willen ondersteunen haar droom
(de propedeuse halen) te verwezenlijken. Het gaat
om een totaalbedrag van 750 euro. Wie helpt mee?

Het is aan Ewien om, als onderdeel van het videoteam, zes verhalen van transformatie rondom de
verschillende projecten te zoeken en in beeld te brengen. Vrouwen en kinderen die bijvoorbeeld
geen uren meer hoeven te lopen voor de zoektocht naar water, houden nu energie en tijd over
voor belangrijke zaken, zoals school en gezin.

WEBSITE VERNIEUWD!

De vernieuwing van onze persoonlijke website stond
al een tijdje bovenaan ons 'verlanglijstje'. Er waren
echter altijd wel andere prioriteiten op te noemen
om niet aan deze klus te beginnen. Met de hulp van
een WordPress kenner is het uiteindelijk toch gelukt
:) Qua inhoud wordt er achter de schermen nog hard
gewerkt ... dus tips en toevoegingen zijn van harte
welkom! Ook de naam (Hoopvol Afrika) is nog niet
definitief ...
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R A DI O B A NDI A GA R A Z E NDT UI T LI CHT

Maandag 13 oktober 2014 vormde een zeer speciale
dag in Bandiagara, Mali. Op deze dag liet
'radiostation Hoop' voor het eerst van zich horen.
Inmiddels zendt de radio 12 uur per dag een keur
aan programma's uit. "Na vijf jaar praten, plannen,
budget zoeken en gebed, was het een grote vreugde
om deze langverwachte droom realiteit te zien
worden", aldus John Stirzaker, oprichter van de NGO
God's Mighty Voice en mede financieerder van radio
Hoop. Ook EO Metterdaad Nederland heeft grote
financiele steun gegeven.

in tegenstelling tot vorig jaar toen nog geen groen
licht voor vrij reizen was gegeven. Dit biedt Hoop.
De gekozen naam voor het station is dan ook
bijzonder van toepassing op de plek waar men mag
uitzenden.

Naast het brengen van het Goede Nieuws, dient het
ook als kanaal voor landbouw, gezondheid, onderwijs
en lokale activiteiten. Met name mensen die niet
kunnen lezen of schrijven bloeien op door het
gegeven onderwijs via de radio.

VANUIT HET TFC
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Afgelopen zomer mocht ik als financieel
afgevaardigde van het TFC aanwezig zijn bij een
gesprek met de boekhouder van Anco en Ewien.
Tien jaar na de start van hun werk in Mali was het
tijd om de balans op te maken.

Tijdens dit gesprek mochten Anco en Ewien een
mooi getuigenis geven over de vele zegeningen in
hun werk in West-Afrika. Daarnaast kwam ook het
leven en werken op basis van giften ter sprake. De
tegenstelling met de wereld van een financieel
specialist en Nederlanders in het algemeen was
groot, waarin zekerheden voor de toekomst zoveel
mogelijk worden vastgelegd.

Slechts 1.000 euro te gaan!
Wilt u ook bijdragen aan het radiowerk? Dat kan.
"We danken God voor de kracht van radio om de
Er is nog zo'n 1.000 euro nodig om de laatste
waarheid uit te zenden over geloof en leven. We zijn materialen voor radio Hoop te bekostigen. Via
dankbaar voor de vele mensen die het opzetten van bi jgevoegde antwoordkaart en andere genoemde
dit station hebben mogelijk gemaakt."
mogelijkheden kunt u uw bijdrage kenbaar maken. Anco en Ewien voelen zich gezegend met een
De lokale kerken lieten
Bij voorbaat hartelijk dank!
trouwe achterban, waardoor ze de periode voor de
ook zien hoe
CAMA steeds hebben kunnen verlengen. Nu deze
belangrijk dit station
Naast het technisch gereed maken van het
periode langer wordt, is het van belang dat er ook
voor hen was, door
nieuwe radiostation Hoop, gebruikte Anco de rest een stukje pensioen wordt opgebouwd, dus het
actief betrokken te
van de tijd om verschillende klinieken in Mali
zoeken naar extra financiële steun blijft van groot
zijn in zowel
van voldoende zonne energie en schoon water
belang.
planning, financiering
te voorzien. Het streven is om in 2015 de acht
als uitvoering.
(ziekenhuis) klinieken uitgerust te hebben. Geen Recent is giro 555 een actie gestart voor de ebolabevallingen meer met zaklamp!
ramp in West-Afrika. De resultaten uit de afgelopen
Radio Hoop zal Impact
jaren hebben laten zien dat Nederlanders massaal
hebben op de meer
Alhoewel we vaak proberen om samen op te
geven aan de zogenaamde grote doelen. We hopen
Noordelijke regio in
reizen, bleef Ewien dit keer achter in Senegal dat dit ook een impuls zal geven voor het doneren
Mali. Sinds de oorlog in
vanwege verschillende (video) werkzaamheden. aan kleinschalige bestaande projecten, zoals de
2012 kent dit gebied
Zo mocht zij een bezoek brengen aan de zes dorpen 'ondersteuning van Anco en Ewien'. Een grotere,
roerige tijden. Een groot
deel van de
waar eerder genoemde zonne energie projecten
stabiele achterban houdt hen tot zegen voor vele
gevluchte christenen is inmiddels weer terug en
worden opgezet. En mocht zij bijzonder bemoedigd
projecten.
proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Ook voor worden door de goede samenwerking met een video
ons is de weg inmiddels weer open,
CBN collega.
Namens het TFC, Arianne van Bergeijk

DANK EN GEBEDSPUNTEN
Dank:
Dank:
Gebed:
Gebed:

Tijd, radio trip van Anco in Mali.
Gezondheid, veiligheid rondom Ebola (tevens gebed).
Meer van God in 2014, ogen om écht te zien.
Einde hete seizoen, opdat we weer meer energie krijgen.

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 - ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A o.v.v.
van 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.

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)

( )

Hierbij machtig ik CAMA om EURO.......... EENMALIG / PER MAAND /
PER KWARTAAL / PER JAAR * af te schrijven van mijn bankrekeningnummer
......................met ingang van .........-........20....

( )

( )

En maak zelf een bedrag EURO ........... EENMALIG / PER MAAND /
PER KWARTAAL / PER JAAR * over op ABN/AMRO:
IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A CAMA in Driebergen - Rijsenburg o.v.v. van Bergeijk.
Deze bijdrage graag bestemmen voor:
LEVENSONDERHOUD ANCO & EWIEN / ONDERSTEUNING
.............................................

PROJECT

(zie kader)*:

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

NAAM:
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

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!!)
3970 VB Driebergen - Rijsenburg

Via een PayPal / Ideal knop op de homepage van onze website:
www.avonturiers.nl
Via christelijke fundraising website ActHope

