
Hoopvol Afrika
Vanuit Senegal met

ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK

CCIISSSSAA EENN TTRRIINNIITTYY

De tijd die Cissa en zijn vrouw in Nederland mochten
doorbrengen was goed. Ze vonden ook tussendoor een
moment om op de boerderij in Zuidland langs te komen.
Ze waren erg onder de indruk van alle grote machines en
de paarden in de wei. En ritje in de bak kon dan ook niet
uitblijven :) Samen naar een concert met Trinity gaf een
topavond. Inmiddels is Cissa weer terug in Senegal en
begonnen met de opbouw van een eigen audio studio.
Lees meer op: http://www.kieviet.org/tournee-bernard/

BBEEEERRSSHHEEBBAA OOPP IINNTTEERRSSOOLLAARR

Rondlopend op de zonne energie beurs in Duitsland,
werd Anco aangenaam verrast. Victron Energy had een
Mega foto van Beersheba, gemaakt ten behoeve van
hun jaarlijkse kalender, als reclame uiting gekozen.
Ook de tassen waarmee mensen wegliepen waren met
deze foto verrijkt. Aan positieve reclame dit jaar geen
gebrek :)

Bekijk Drone video beelden van landbouw in Senegal.
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Jaargang 14, nr 48, Juli/ Augustus 2015 e ervoeren het als een voorrecht om na een enigszins hectische tijd in
Nederland, Duitsland en Sierra Leone, weer samen in Mali aan het werk
te zijn. Ondanks de kleffe hitte als gevolg van de regentijd, is het
weerzien met collega's en vrienden altijd weer warm. Dat schept weer

ruimte om tot rust te komen, zowel lichamelijk als geestelijk.
Vanuit Nederland bezocht Anco weer ddee jjaaaarrlliijjkkssee zzoonnnnee eenneerrggiiee bbeeuurrss in
Duitsland. Altijd weer waardevol om de laatste vakkennis te vergaren en
contacten verder uit te bouwen, zowel werk als privé. Zo kunnen we
bijvoorbeeld al jaren in het huis van goede Duitse vrienden terecht, liefkozend
Hotel Munich genoemd. Dat soort plekken vormen een bijzondere zegen,

helemaal in een week waar alle hotelkamers gereserveerd zijn, of voor een zeer
hoge prijs van de hand gaan.

Ewien mocht begin juli een ondernemende videoreis maken met een Amerikaanse groep van ''WWoommeenn ooff HHooppee
IInntteerrnnaattiioonnaall''. Zij was gevraagd om hen een week te vergezellen om beelden, zowel foto als video, te maken voor
een sponsor diner in september. Het was een stap in geloof om hen te vergezellen, omdat zij niemand uit de groep

vooraf kende. Het bleek een bijzondere groep te zijn en het werk dat ze mogen doen onder mensen met een handicap
in ontwikkelingslanden heeft een diepe indruk achtergelaten. Zij zien hun werk als de handen en voeten van Jezus, onder

een groep die wereldwijd het minst bereikt is. Lees meer over deze reis op onze Blog.
TTeerruugg iinn MMaallii genoot Anco van de dagen die hij o.a. door mocht brengen op de akker van Joel, om met gezamenlijke

krachten de zoektocht naar water voort te zetten. Het veld kampt al enige jaren over onvoldoende water om de
verschillende gewassen goed tot hun recht te laten komen. Met een zelfgemaakte boor zetten zij dan ook, vol
goede moed, het vereende werk voort. Eens zullen de akkers overvloeien van water.

We maken ooookk mmooeeiilliijjkkee mmoommeenntteenn met onze jonge vrienden mee. Zo kreeg onze Malinese vriendin, die we
geholpen hadden een jaar in Bamako te studeren, te horen dat ze haar examen (de BAC) niet heeft gehaald.
Daarmee viel een lang gekoesterde droom om aan de universiteit verder te kunnen studeren in duigen. Het
schoolsysteem in Mali rammelt aan vele kanten. Onderwijzers die niet echt gemotiveerd zijn goed les te
geven ... Met grote regelmaat stakingen, omdat men te weinig verdient. Velen hebben naast hun
gewone werk een privé school als betere bijverdienste. Vriendinnen die de BAC wel hadden gehaald,
bleken vooraf inzage te hebben gehad in het examen. Onze vriendin koos ervoor dit niet te doen,
wat ons betreft een moedige en juiste keuze.

Bidt mee voor haar, voor een goede verwerking van deze teleurstelling. Opdat God duidelijk
tot haar mag spreken over hheett PPllaann ddaatt HHiijj hheeeefftt vvoooorr hhaaaarr lleevveenn..

http://www.avonturiers.nl
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DDAANNKK EENN GGEEBBEEDDSSPPUUNNTTEENN

Dank: Bemoedigende contacten, zowel privé als werk, in Nederland
Dank: Cissa en zijn vrouw on Tour - hun tijd in Frankrijk, België en Nederland
Gebed: Hoop voor jeugd West-Afrika - falend schoolsysteem
Gebed: Halt Ebola in Guinee, Sierra Leone en omliggende landen
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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.

RRUUBBRRIIEEKK:: MMAAGG IIKK JJEE IIEETTSS VVRRAAGGEENN??
Voor deze nieuwsbrief vroegen we u / jou vragen te
stellen die jullie graag door ons beantwoord zouden
zien. De reacties waren zo enthousiast, en de vragen
zo divers, dat we er meerdere nieuwsbrieven mee
kunnen vullen. Een eerste lichting …
Laten we van start gaan met een ogenschijnlijke
eenvoudige vraag: WWaaaarr wwoonneenn jjuulllliiee??
Antwoord A&E:”Eigenlijk wonen we op velen plekken
tegelijk en omschrijven ons dan ook vaak als
nomaden. Toen we naar Senegal gingen in december
2012 hebben we 'onze plek' in Mali
opgezegd. Inmiddels zijn
we zo regelmatig
onderweg dat we
niet echt meer een
vaste plek hebben.
We kunnen wel altijd
op een bovenetage
van collega's in
Senegal terecht.”
Ennuh, Ellemieke, we
wonen dichtbij het
strand (zie foto :)
Een vriend vroeg ons een über typische
Afrikaanse setting te beschrijven. Daar hoeven we
niet ver voor te zoeken :) Het verhaal over ddee ppuutt eenn
hheett ooffffeerr is een interessant voorbeeld, omdat het
duidelijk laat zien in wat voor verschillende cultuur we
leven. Op een missiepost van Jeugd met een
Opdracht werd een Moslim groep gevraagd een put
te graven. Eenmaal aan het werk vroeg één van de
gravers geld om een offer te brengen

– zoals ze gewend waren – opdat de put gezegend
zou worden. De dominee antwoordde hen hieraan niet
mee te willen doen, omdat christenen geen
dierenoffers brengen, waarop de mannen dus maar
zelf een schaap kochten. Na rituele slachting werd
het schaap genuttigd en terwijl men zat te eten, liep
de boorkop op zo'n 35 meter vast in zeer kleffe klei.
Pas na twee dagen zoeken gaf men op en werd de
baas ingelicht. Tot op de dag van vandaag bevindt
deze kostbare hamerkop zich op 35 meter in de put!”

Ook werd de vraag gesteld ooff oonnzzee NNiissssaann aall iiss
aaffbbeettaaaalldd eenn ooff ddeezzee nnoogg sstteeeeddss ggooeedd
ffuunnccttiioonneeeerrtt?? Antwoord A&E:”De auto is voor een
groot deel afbetaald. Momenteel mochten we
7.900 euro van de benodigde 11.000 ontvangen.
De auto is tot zegen voor verschillende projecten
in Senegal. Ook als wij zelf niet in het land zijn,
wordt de auto dagelijks ingezet. Er kan overigens
nog altijd gegeven worden via AAccttHHooppee ... Bij
voorbaat hartelijk dank!”
We eindigen graag met een vraag van Anco's
naamgenootje: HHeebbbbeenn jjuulllliiee wweell eeeennss ssllaannggeenn

ggeezziieenn?? ZZoo jjaa,, wweetteenn jjuulllliiee ooookk hhooee zzee hheetteenn??
Antwoord A&E:”Jazeker, al komen we ze gelukkig niet
zo vaak tegen. Op de Evangelische bijbelschool
Beerheba in Senegal (100 hectare) worden er
regelmatig slangen gezien, op de grond (cobra) of in
de bomen (python). Afhankelijk van of ze erg
gevaarlijk zijn, worden ze gedood. Sommige slangen
zijn nuttig, omdat ze bijvoorbeeld muizen en ander
ongedierte opeten. Er zijn veel verschillende soorten,
maar hoe ze allemaal heten weten we niet :)”

VVAANNUUIITT HHEETT TTFFCC
De vakantieperiode is alweer (bijna) voorbij. Velen van
ons zijn uitgezwermd over Europa - of verder - om
uit te rusten van de dagelijkse werkzaamheden.
Vakantie is leuk, maar het is vaak ook goed om weer
thuis te zijn. Ik vind het in ieder geval altijd een
verademing om mijn campingmatrasje en mijn
slaapzak om te ruilen voor mijn heerlijke, eigen bed.
Een vaste plek hebben geeft rust. In deze nieuwsbrief
lezen we dat Anco en Ewien eigenlijk continu leven
zonder een specifieke vaste plek - en dat betreft
geen continue vakantie :-)
Gelukkig hebben ze door u/jou wel een vaste groep
van mensen die met hen mee kan leven en voor hen
kan bidden. Bedankt daarvoor! Ik merk bij mezelf wel
dat ik er om moet denken om contact met ze te
blijven opnemen. Naarmate ze langer in Afrika zitten
is het gemakkelijker om langere tussenpozen te laten
tussen de momenten dat we elkaar spreken. Maar
continuïteit in contact is voor Anco en Ewien ook
belangrijk. Een vaste plek zit er voor hen voorlopig
niet in als we alle enthousiaste verhalen lezen. Laten
we ze in ieder geval in het contact vasthouden.
Ik ga maar vast weer een Skype afspraak met ze
inplannen. Ze willen ook graag weten wat u/jou bezig
houdt. Doet u mee? Skypen is natuurlijk één optie,
iedere andere vorm van contact is prima.
In het geloof verbonden via Degene die ons allemaal
vasthoudt.
Namens het TFC, Peter Ribbers

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


PPrroojjeecctteenn wwaaaarrbbiijj AAnnccoo && EEwwiieenn bbeettrrookkkkeenn zziijjnn::
# Bethel bijbelschool zonne energie (BGKKTL)
# Kennis delen op agrarisch gebied
# Productie korte video's (BGKFOTO)
# Zonne energie project Hope Clinic, Guinee
# Technische ondersteuning radio's (BGKRBF)
# Beersheba 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



