
Op werkvakantie met de Bosrand naar Malawi D.V. zomer 2018... Iets voor jou?  

Mijn vriendin Maja van Trigt en ik, zijn 2 jaar geleden mee geweest en we 

vonden het onvergetelijk! Echt een vakantie met een meerwaarde! 

Stichting Timotheos (www.timotheos.nl) organiseert al een aantal jaren 

vakanties naar Malawi, waarbij één week wordt ‘gewerkt’ en de andere 

week vakantie wordt gehouden om zo iets van het land en de cultuur te 

kunnen ervaren. De werkweek bestaat uit het organiseren van een 

vakantieBijbelweek (Bijbelvertelling, verwerking en spelletjes) in dorpen waar kinderen nog weinig 

van de Bijbel weten. Daarnaast wordt er een project uitgevoerd, bijv. het opknappen van een school, 

in samenwerking met de bevolking. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van €1.000,- p.p., wat 

door acties, brief naar kerkenraad e.d. bij elkaar gespaard kan worden.  

Bij Timotheos werken o.a. Wim Akster en Bep Klok, maar ook veel Malawianen in het daycarecentre, 

op de scholen, voedselprogramma’s e.d. Zij werken nauw samen met de RPC (Reformed Presbyterian 

Church). ’s Zondags is er gelegenheid de kerkdienst bij te wonen. Ook is er een mogelijkheid om bij 

een project van Timotheos elders in Malawi op bezoek te gaan.  

 

Bij de vakantieBijbelweek…                            Klussen met ‘collega’s’ uit Malawi…. 

In de ‘vakantieweek’ kun je met elkaar op safari gaan en wat uitstapjes maken om te ervaren hoe er 

geleefd wordt en hoe mooi de natuur is. De kosten van de reis, het verblijf, vervoer, eten en 

uitstapjes komen grofweg op €2.000,-. 

Als je belangstelling of vragen hebt, neem dan vóór 4 november contact met één van ons op. Op 

deze manier peilen we of/hoeveel belangstelling er is. Dit geven we door aan de voorlichtster van 

Timotheos, die besluit of er een groepje Bosranders kan gaan of dat een advertentie geplaatst zal 

worden om een groep samen te stellen. 

Hartelijke groet, 

Corien Voogd, cvoogd@kliksafe.nl of 06-12813006 

Maja van Trigt, mvantrigt@filternet.nl of 06-13937608 
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