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Vanuit Senegal met

ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK

CCIISSSSAA OONN TTOOUURR

Zoals eerder genoemd, is zanger Cissa met zijn vrouw
in Europa. Hij liet me via de chat weten dat zijn
eerste concert in Frankrijk/Toulouse goed is gegaan.
"Het was een bijzonder mooie avond, waarin mensen
Gods aanwezigheid ervoeren en werden aangeraakt".

Cissa zal in Nederland in juni tijdens het 60-jarig
jubileum van CAMA optreden. Zodra er meer bekend
is over zijn tijd in NL, laten we het jullie weten!

PPAAYY IITT FFOORRWWAARRDD

Ewien zet graag haar passie voor fotografie in voor
doelen die haar aan het hart gaan én die Afrikanen
verder helpen. Zo mocht ze de Beersheba modellen
van deze kalenderfoto een extraatje toestoppen, ten
behoeve van hun net opgestartte tuin, en/of een
toekomstige trouwerij (Pay it Forward).

Op pagina 2 maken jullie kennis met Clemence, de
enige dame in deze foto :)

P
www.avonturiers.nl

Jaargang 14, nr 47, April 2015 aaszondag ligt alweer enige tijd achter ons. Het eerste kwartaal van 2015
is weer omgevlogen, in de positieve zin van het woord. We nemen jullie
mee graag naar enkele hoogtepunten...

Sloten we het jaar 2014 af met het verlangen om 'meer tijd vrij te zetten om
jjoonnggeerreenn ttee bbeemmooeeddiiggeenn'. Ver en lang hoefden we niet te zoeken, omdat de
technische man op Beersheba Anco meer en meer meehelpt. Het contact is zo
goed, dat hij zo nu en dan ook een weekendje bij ons in M'Bour komt logeren,
om even weg te zijn van Beersheba.
Als we terugdenken aan oonnzzee ttiijjdd iinn ZZuuiidd--AAffrriikkaa in maart, dan komen er alleen

maar dankbare gedachten boven. De combinatie werk (zonne energie beurs
Johannesburg) en plezier (samen op korte safari), bleek een ideale combinatie. We

deden onze huwelijks-safari van ruim 14 jaar geleden nog eens dunnetjes over. Ook dit keer
was het een bijzonder Avontuur :) Het gaf elke keer weer een kick wanneer Ewien prachtige dieren voor

haar gehuurde lens mocht vangen. Al met al een mooie tijd, waarin we met technische collega's ook over de diepere
zaken van het leven mochten praten!

Na onze tijd samen in Zuid-Afrika, scheidden onze wegen zich voor langere tijd. Anco ging richting Mali om diverse
technische klussen op te pakken, terwijl Ewien in Senegal bleef om o.a. een promotie video voor Cissa (on Tour) te maken.
Anco bezocht zzeess ddoorrppsskklliinniieekkeenn, die Olivier en zijn team de afgelopen maanden van zzoonnnnee eenneerrggiiee eenn ssttrroommeenndd wwaatteerr

hebben voorzien. Nuttig, omdat er tijdens het bezoek nog kleine verbeterpunten naar voren kwamen. Olivier vindt het niet
altijd makkelijk om systematisch te werken. Toch zijn we altijd weer positief verrast over de groei die hij doormaakt.

De bijbelschool Bethel in Koutiala vroeg ook de nodige aandacht dit keer, omdat het studentenaantal (2007: 7 tot
2015: 57) - en dus het energieverbruik - harder groeit dan voorzien. Door gebrek aan fondsen en materialen kon
in 2014 nog geen extra materiaal worden geïnstalleerd. Dit hopen we in juni 2015 wel te doen, door 40 extra
zonnepanelen en een inverter toe te voegen. Opdat de energie balans weer in evenwicht is de komende 2 jaar.

Ewien mocht samen met een andere Nederlandse collega zanger Cissa en vrouw 'uitzwaaien'. Het is
bijzonder dat hij de gelegenheid krijgt om twee maanden door Europa (Frankrijk, België en Nederland) te
touren. Een prachtige kans om zijn inspirerende muziek ook in Europa onder de aandacht te brengen.
We zijn allen heel benieuwd wat voor mooie dingen deze tijd hen gaat geven.

Naast werk genoten we ook van verschillende korte, intensieve team conferenties, tot opbouw en
steun van elkaar.

http://www.avonturiers.nl
http://www.flickr.com/photos/btwienclicks/


DDAANNKK EENN GGEEBBEEDDSSPPUUNNTTEENN

DDaannkk:: Goede tijd terug in Senegal en Mali
DDaannkk:: Vernieuwde en nieuwe contacten met jongeren
GGeebbeedd:: Meer van God in 2015, ogen om écht te zien.
GGeebbeedd:: Situatie in Mali en Noord-Afrika - vervolgde christenen
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CCOOLLOOFFOONN
Sinds sept 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in West-Afrika. Hun
werkdomein is: technische ondersteuning. Postadres: Anco en Ewien van Bergeijk | B.P.
50.600 | 10200 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.
''TTeecchhnniisscchhee OOnnddeerrsstteeuunniinngg WWeesstt--AAffrriikkaa''.

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

BBLLEESSSSEEDD TTOO BBEE AA BBLLEESSSSIINNGG!!
De afgelopen maand heeft u/jij als sponsor een
koelkastmagneet ontvangen met bovenstaande tekst
erop. We ervaren het echt als een voorrecht om tot
zegen te mogen zijn voor de mensen om ons heen.
We stellen jullie dan ook graag voor aan CClleemmeennccee
((3300)), die eind februari 2015 haar 10 maanden
opleiding op Beersheba (BS) mocht afronden. Als één
van de weinige vrouwelijke studenten ... Tijdens het
water putten op haar veld, mocht ik haar een aantal
vragen stellen:
11)) HHooee kkwwaamm jjee eeiiggeennlliijjkk oopp BBSS tteerreecchhtt??
"Mijn moeder vroeg me mee naar de
diploma uitreiking van
de tweede lichting
studenten. Daar werd ik
geraakt door de verhalen
over landbouw door God
geïnspireerd. Voorheen
was ik een commercieel
verkoopster, maar ik had
het verlangen meer te
betekenen voor mijn gezin
en land."
22)) WWaass hheett jjaaaarr BBSS wwaatt jjee jjee eerrvvaann vvoooorrsstteellddee??
"Meer dan dat ... Ik heb enorm veel uit de bijbel
geleerd. Dit heeft mijn denken radicaal veranderd.
Waar ik eerst dacht 'dat kan ik niet', denk ik nu 'met
God is er veel mogelijk met weinig middelen'. Ook
zijn mijn ogen geopend voor het leven in commune
en de zorg voor het klimaat: bijvoorbeeld bomen
planten in plaats van kappen. Mijn man ziet ook dat
ik veranderd ben: ik ben veel positiever, kalmer en

fitter geworden. Ik bekijk de wereld om me heen met
een frisse, nieuwe blik."
Ineens valt het papiertje waar ik ijverig op schrijf de put in ...
We kijken het met lede ogen na. Gelukkig is Clemence niet
voor één gat te vangen en vist ze mijn aantekeningen mbv de
emmer weer op. De zon doet wonderen en na een korte
droog periode zijn al mijn krabbels weer leesbaar :)

33)) WWaatt zziijjnn jjee ddrroommeenn vvoooorr ddee ttooeekkoommsstt??
"Mijn moeder vertelt me regelmatig over de tijd dat
haar dorp nog groen was, vol met bomen en dieren.

Over 5 - 10 jaar zou ik graag ook 'een BS'
beginnen in het dorp waar ik vandaan kom.
Daarnaast ben ik mijn eigen tuin begonnen met
uien, paprika, moringa en bissap. Om mijn gezin
van gezonde voeding te voorzien, en voor de
verkoop. Ik hoop binnenkort tomaten en salade
toe te voegen en van start te kunnen gaan
met het fokken van kippen."
BBeeeerrsshheebbaa ((BBSS)) iiss mmeeeerr ddaann eeeenn
oopplleeiiddiinnggsspplleekk!! Het wil een veilige omgeving
bieden aan jongeren om hun gaven en
talenten te ontdekken, en te ontplooien! Dit

jaar telt BS maar liefst 27 studenten. Om deze groep
het hele jaar te onder te brengen is er heel wat
mankracht, tijd en financien nodig. BS vraagt elke
student 100.000 cfa (150 euro, voor sommigen een
heel bedrag!) mee te brengen, maar dat dekt alle
gemaakte kosten niet. Om hen allen eeeenn zzoorrggeellooooss
ssttuuddiieejjaaaarr te geven, werd elk teamlid uitgedaagd om
sponsoring (2.700 euro) voor 1 student te zoeken.
Doet u/jij mee?

VVAANNUUIITT HHEETT TTFFCC // SSAANNDDRRAA LLOOOONNSSTTRRAA

Terwijl ik dit TFC stukje schrijf is het 05 mei:
Bevrijdingsdag in Nederland. Een land waar we in
relatieve vrede leven en niet bang hoeven te zijn
voor rebellen of zeer besmettelijke dodelijke ziekten.
Hoe anders is het als we denken aan het stukje
wereld waar Anco en Ewien leven.
Hoewel ... als je de nieuwsbrief van Anco en Ewien
leest, worden er hheeeell vveeeell ppoossiittiieevvee ddiinnggeenn genoemd.
Lezen we over landen waar mensen door kennis en
kunde verder geholpen kunnen worden. Informatie en
vaardigheden die Anco en Ewien al jarenlang met
liefde en bewogenheid delen met de lokale bevolking
van West-Afrika.
Door uw/jouw ondersteuning, in financiën, diensten en
gebed, is hun werk mogelijk! Hartelijk dank daarvoor.
Op die manier kunnen Anco en Ewien ook anderen
weer tot zegen zijn, zoals de studenten op de
agrarische school Beersheba (beershebaproject.org).
Helpt u/jij mee een blijvend impact te maken in
Senegal? Giften ten behoeve van een studiejaar
kunnen overgemaakt worden op: ABN/AMRO: IBAN=
NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A -
CAMA in Driebergen - Rijsenburg oo..vv..vv..
Beershebaproject.
Binnen al het werk gaat het niet alleen om
ondersteuning bij praktische zaken, maar ook om het
(beter) leren kennen van de Schepper van Hemel en
Aarde. De GGoodd vvaann rruusstt eenn vvrreeddee die mensen een
echt thuis beloofd. Bid je met ons mee dat door
Anco en Ewien heen mensen geraakt worden door
Gods liefde?!

http://www.avonturiers.nl
http://www.avonturiers.nl
http://beershebaproject.org


PPrroojjeecctteenn wwaaaarrbbiijj AAnnccoo && EEwwiieenn bbeettrrookkkkeenn zziijjnn::
# Bethel bijbelschool (solar) project - BGKKTL
# Kennis delen op agrarisch gebied
# Productie korte (muziek) video's - BGKFOTO
# Zonne energie project Hope Clinic, Guinee
# Technische ondersteuning radio's - BGKRBF
# Beer-Sheba project, Senegal - BGKBEER
# Algemeen technisch werk

Antwoordkaart

NNAA OONNDDEERRTTEEKKEENNIINNGG OOPPSSTTUURREENN NNAAAARR

OPTIE 1:

Arianne van Bergeijk
Stationsweg 12
3218 AV Heenvliet

IIkk wwiill ggrraaaagg mmiijjnn sstteeeennttjjee bbiijjddrraaggeenn aaaann hheett wweerrkk iinn WWeesstt--AAffrriikkaa
( ) 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: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en
BIC = ABNA NL2A - CAMA in Driebergen - Rijsenburg oo..vv..vv.. TTeecchhnniisscchhee
OOnnddeerrsstteeuunniinngg WWeesstt--AAffrriikkaa.

( ) 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: TECHNISCHE ONDERSTEUNING (ALGEMEEN) /
ONDERSTEUNING SPECIFIEK PROJECT (zie kader)*: ............................................

* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS!

““GGiifftteenn aaaann ddee CCAAMMAA zziijjnn bbeellaassttiinngg aaffttrreekkbbaaaarr.. CCAAMMAA hheeeefftt ddee AANNBBII--ssttaattuuss””..

NAAM:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

E-MAIL:

HHAANNDDTTEEKKEENNIINNGG::

OPTIE 2 (GEEN POSTZEGEL NODIG):

CAMA
Antwoordnummer 1007
3970 VB Driebergen - Rijsenburg

OPTIE 3:

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

Via fundraising website ActHope

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"

http://www.avonturiers.nl
http://www.avonturiers.nl
http://acthope.com/nl/projecten/87/bemoediging-op-wielen



