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Brandend zand
Brandend zand en nergens water. Je weet wel, het liedje van Anneke Grönloh al weer zo’n 30 jaar geleden.
In Nederland kan je je er niets bij voorstellen: geen water. Overal is water om je heen maar dat is hier
anders.
’s Morgens vroeg kom ik aan in Engalaweni, een klein afgelegen dorpje vlakbij de grens van Zambia.
Volgens mijn kaart is het 2 kilometer van de grens maar in het dorp weet men niet precies waar de grens is,
dat is ook helemaal niet interessant om te weten want iedereen spreekt dezelfde taal in deze regio. De
bewoners komen aanlopen en begroeten ons vriendelijk, met de hulp van iedereen wordt de grote
watertank van de auto geladen en op toren geplaatst. We zijn blij als dit gelukt is, het is best een riskante
klus. Je hebt geen hijskraan dus alles moet met touwen en ladders. Iedereen is blij als hij boven is. Even
uitblazen, het is 9 uur geweest en het wordt al aardig warm. Tijdens de pauze danken we onze God dat er
geen ongelukken zijn gebeurd en dat de tank bovenop staat.

Bidden en Danken
» De eerste regens zijn hier gevallen na een lange droge periode, de eerste maisplantjes komen al weer boven, wilt u met ons meebidden
voor een goede oogst.
» Bijna wekelijks horen en zien we ernstige, dodelijke verkeersongelukken, we vragen uw/jouw gebed of de Heere God ons wilt bewaren op
de gevaarlijke wegen.
» We zijn ruim een week te gast bij een Nederlandse Stichting Timotheos in Blantyre, Gerrie heeft er kleuterleidsters getraind in het maken
van educatief speelgoed. We danken en bidden dat de kleine kinderen hiervan mogen profiteren.
» Met de GZB hebben we binnenkort een retraite waar we elkaar kunnen opbouwen en met elkaar kunnen ontspannen. Bid voor een goede
en open sfeer, dat de Heilige Geest in ons midden mag wonen.
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Peter is met ‘zijn’ mannen een paar weken eerder hier geweest en heeft handmatig een put geboord van
ongeveer 30 meter diep. Hij heeft water gevonden, de opbrengst is niet geweldig maar zeker genoeg voor
het ziekenhuis dat in aanbouw is.
We sluiten de zonnepanelen aan en met vereende kracht wordt de paal met zonnepanelen overeind
gehesen. De metalen delen kan je niet met blote handen beetpakken, alles is gloeiendheet. Het is inmiddels
36 graden Celsius en de zon staat recht boven ons.

Het ziekenhuis is eigenlijk een kliniek waar vrouwen komen om te bevallen en waar zieke mensen komen
om gezien te worden. In de verre omtrek is er geen gezondheidskliniek te vinden dus de mensen uit dit
dorp zijn erg enthousiast. Zonder leidingwater en elektriciteit gaat deze afgelegen kliniek binnenkort
draaien. Dankzij de nieuwe technieken zoals zonnepanelen en zonnepompen kunnen ze hier in deze
brandende hitte schoon drinkwater oppompen. Want onder dit brandende zand zit helder zoet water. We
zijn onze Heere God dankbaar dat we onze technische vaardigheden hier mogen inzetten om water te
brengen. Tijdens onze werkzaamheden mogen we getuigen en over het Levende Water spreken. Ondanks
de verschroeiende hitte en de slechte werkomstandigheden is het toch geweldig om water en Water te
kunnen brengen bij mensen die het nodig hebben.

We wensen iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018!
Hartelijke groet,
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