
Alweer	 ruim	 een	 maand	 in	 het
nieuwe	 jaar.	 En	 wat	 een
begin....met	het	nieuwe	jaar	zijn	we
ineens	 ook	 in	 een	 heel	 ander
vaarwater	 terecht	 gekomen.	 In	 de
maand	 december	 hadden	 we	 ons
restaurant	natuurlijk	al	geopend	en
vanaf	 de	 kerst	 de	 speeltuin.	 Maar
we	 hadden	 nooit	 gedacht	 dat	 het
gelijk	 zo	 storm	 zou	 lopen.	 Via
social	 media	 en	 mond	 op	 mond
wordt	er	massaal	positieve	reacties
gedeeld	 en	 mensen	 komen	 van
heinde	 en	 ver	 om	 Gulugufe	 te
komen	 ervaren.	 We	 hebben	 het
gedeelte	 van	 Gulugufe	 dat
inkomsten	 genereerd	 omgedoopt
tot	 Gulugufe	 Experience!	 Met	 de
speeltuin	en	het	 klimbos	wordt	het
ook	 echt	 ervaren	 als	 een
experience	voor	heel	veel	mensen!
Ook	 hebben	 we	 scholen	 en
jeugdgroepen	 die	 boeken	 voor	 een	 dag	 en	 aanvragen	 voor	 overnachtingen.	We	merken	met
elkaar	dat	het	aanpoten	is	in	deze	nieuwe	fase!	Maar	het	geeft	ons	ook	een	hoop	energie.	We
leren	met	elkaar	een	hoop	nieuwe	dingen	en	worden	uitgedaagd	uit	weer	een	andere	comfort
zone	 te	 stappen,	 omdat	 je	 te	 maken	 krijgt	 met	 verschillende	 mensen	 en	 ook	 verschillende
culturen	 en	 dus	 gedragingen.	 Maar	 ook	 om	 alles	 soepel	 georganiseerd	 te	 krijgen	 in	 deze
onverwachte	 drukte	 en	 ook	 weer	 je	 eigen	 tijd	 in	 te	 gaan	 delen!	 We	 zijn	 ook	 druk	 met	 ons
personeel	 te	 trainen	 en	 klaar	 te	 stomen	 voor	 ons	 verlof	 in	mei	 en	 juni,	 omdat	 iedereen	 heel
graag	wil	dat	het	ook	door	kan	gaan	zonder	onze	aanwezigheid.	Wat	mensen	enorm	aanspreekt
aan	Gulugufe	is	dat	het	echt	gericht	is	op	kinderen	en	families.	Een	speeltuin	als	dit	is	iets	wat
ontbreekt	in	Malawi.	En	dat	is	eigenlijk	ongelooflijk	als	je	bedenkt	dat	de	helft	van	de	bevolking
niet	ouder	is	dan	15	jaar!	Ook	al	staat	het	nog	allemaal	in	de	kinderschoenen	na	iets	meer	dan
een	maand	onderweg	worden	kinderen	door	het	spelen	uitgedaagd	in	motorische	vaardigheden,
leren	sociaal	met	elkaar	omgaan,	de	natuur	te	ontdekken	om	hun	heen,	hoe	dingen	groeien	en
hun	creativiteit	te	ontwikkelen.

Voor	 ons	 zijn	 deze
ontwikkelingen,	 na	 het
dramajaar	 van	 2022	 natuurlijk
een	 heerlijk	 begin	 van	 het
nieuwe	 jaar!	Aan	God	alle	eer!
Zo	 fijn	 om	 Gulugufe	 aan
anderen	 te	 kunnen	 laten	 zien
en	 mensen	 te	 inspireren	 op
duurzaamheid	en	recycling,	wat
er	 mogelijk	 is	 om	 dingen	 op
een	 ecologisch	 duurzame
manier	 te	 doen!	 Dat	 de	 drukte
nu	 is,	 is	ook	alleen	maar	beter
omdat	 cursussen	 enzo	 in	 het
regenseizoen	 vaak	 stil	 liggen.
Dit	omdat	 iedereen	 in	deze	 tijd
druk	 is	 met	 het	 bewerken	 van
hun	 land	 en	 geen	 tijd	 hebben!
We	 zijn	 ook	 zo	 dankbaar	 ook
dat	 na	 een	 aantal	 behoorlijke
regenbuien	 alles	 werkt	 met
onze	 aangelegde	 dijken	 en
kanalen.	 Na	 zo’n	 tijd	 van
herstel	 en	 preventie
werkzaamheden	 is	 het	 toch	 dit
seizoen	die	pas	duidelijk	maakt
of	 je	 aanpassingen	 voldoende
zijn	 en	 dan	 is	 dit	 zo
bemoedigend!	 We	 genieten
ook	 steeds	meer	 van	 alles	 om
ons	 heen	 en	 ook	 de	 gasten
zien	zo’n	verschil…ons	terrein	is	zo	vol	van	bomen,	planten,	bloemen	en	insecten	die	allemaal
met	elkaar	samenwerken	en	een	belangrijke	rol	spelen	in	de	schepping.	We	keken	recent	naar
oude	 filmpjes	 van	 het	 eerste	 jaar…zo	 een	 enorm	 verschil…van	 zo	 kaal	 naar	 zoveel	 leven…
bomen	die	je	geplant	hebt	van	30	cm	5	jaar	geleden….die	nu	al	8	tot	9	mtr	hoog	zijn.	Waar	we
eerst	 vanaf	 onze	 toren	 alles	 konden	 zien,	 zien	 we	 nu	 grotendeels	 alleen	 bomen.	 Heel	 veel
mensen	 vragen	 of	we	 de	 naam	Gulugufe	 verzonnen	 hebben	 omdat	 hier	 zoveel	 vlinders	 zijn,
terwijl	de	eigenlijke	reden	is	dat	we	een	omgeving	hebben	gecreëerd	waar	veel	leven	aantrekt,
zoals	allerlei	soorten	dieren	en	vogels	en	de	mooiste	en	bijzonderste	insecten	en	dus	ook	heel
veel	vlinders.	Geeft	ons	elke	keer	de	mogelijkheid	mensen	uit	te	leggen	dat	we	mensen	willen
zien	ontwikkelen	en	ontpoppen	tot	die	prachtige	vlinder	en	dat	ze	tot	hun	bestemming	komen	in
hoe	God	ze	bedoelt	heeft.	

Ook	onze	kinderen	hebben	 ineens
meer	reuring	om	hun	heen	en	zien
ontwikkelingstaken	 voor	 zichzelf.
Zo	vind	Ezra	het	bijvoorbeeld	heel
leuk	om	te	helpen	als	instructeur	op
het	 klimbosparcour	 en	 legt	 uit	 hoe
het	moet.	En	zo	vind	Anna	het	leuk
om	 te	 helpen	 met	 drankjes	 te
verzorgen	voor	mensen	en	klanten
te	helpen	als	ze	vragen	hebben.	En
Jona	 help	 ook	 graag	 met	 kratten
sjouwen	 of	 glazen	 opruimen.	 Het
stimuleert	 ze	 in	 hun
verantwoordelijkheid	 en
zelfstandigheid,	 geeft	 ze	 een
gevoel	 van	 voldoening	 en
onderdeel	 zijn	 van	 onze	missie	 en
ze	genieten	er	ook	nog	van.	Daarnaast	komen	er	natuurlijk	 veel	 kinderen	spelen	en	met	hun
Engels	en	Chichewa	is	er	niemand	meer	waar	ze	niet	mee	kunnen	communiceren!	Ook	vierde
we	Anna’s	verjaardag	afgelopen	maand!	Naast	haar	verjaardag	was	het	ook	een	beetje	gekke
dag,	omdat	we	vorig	 jaar	Cycloon	Ana	op	bezoek	kregen	en	Anna’s	verjaardag	eindigde	met
een	evacuatie!	Deze	keer	was	het	een	mooie	verjaardag	waar	we	lekker	zijn	wezen	zwemmen!
Elf	jaar	alweer!	Wat	gaat	de	tijd	hard	en	wat	zijn	we	blij	met	haar!

En	ja…zo	zitten	we	dus	in	beter	vaarwater	waar	we
naar	uit	hadden	gekeken	en	ook	nodig	hadden…en	dat
is	dus	ook	echt	heerlijk….maar	ook	willen	we	wel	een
eerlijke	kanttekening	maken….door	de
stroomversnelling	waar	we	in	terecht	zijn	gekomen
voelt	het	ook	soms	alsof	de	uitdagingen	ook	sneller
komen.	Het	lijkt	misschien	wel	een	beetje	op	wildwater
raften	in	een	rivier…hoe	sneller	je	gaat…hoe	sneller	de
rotsen	komen,	waar	je	op	moet	reageren…En	daar
hebben	we	ook	mee	te	maken.	Maar	een	verschil	is	dat
als	je	in	een	goede	flow	zit	dan	zien	uitdagingen	er
anders	uit	en	heb	je	er	meer	energie	om	het	aan	te
gaan!	Maar	als	je	voor	ons	wilt	bidden,	neem	dit	zeker
mee.	Bid	mee	voor	wijsheid	in	alles,	de	juiste	mensen
op	de	juiste	plek	en	tijd	om	dingen	goed	te	ontwikkelen
en	te	laten	verlopen,	ook	tijdens	ons	verlof!

Last	but	not	least	willen	we	in	deze	nieuwsbrief	ook
graag	kenbaar	maken	dat	we	heel	graag	iemand	willen
hebben	voor	de	thuisscholing!	Ken	je	iemand	of	wil	je
actief	meehelpen	promoten	op	verschillende	plekken	(kerken,	scholen,	social	media,	groepen,
vrienden,	kennissen)	dan	zou	dat	echt	super	zijn!	We	merken	dat	we	echt	heel	graag	iemand
zouden	willen	dit	jaar	na	2	jaar	zonder…om	die	reden	willen	we	naast	kost	en	inwoning	ook	een
ticket	vergoeden	om	mensen	te	trekken!	Klik	hier	voor	advertentie	die	je	kunt	gebruiken!
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Ons	laatste	nieuws......... Bekijk	de	webversie

Februari	2023

Beste	allemaal,
Een	 nieuwe	 nieuwsbrief	 weer…heeft	 even	 geduurd…maar	 goed….een	 nieuwsbrief	 met
een	hoop	positieve	en	veelbelovende	ontwikkelingen!	Veel	leesplezier	weer!

Ons	doel	is	ook	om	niet	te	duur	te	zijn,	zodat	de	activiteiten	voor	een	grotere	groep	beschikbaar
zijn.	Veel	leuke	ontspanning	in	Malawi	is	onbetaalbaar	voor	veel	gewone	Malawianen!	Maar	ook
daar	 hopen	 we	 dus	 op	 deze	 manier	 een	 verandering	 in	 te	 brengen	 door	 het	 betaalbaar	 te
houden!

En	zo	zijn	we	weer	aan	het	eind	van	deze	update!	Door	de	drukte	een	zeer	verlate
nieuwsbrief….we	kwamen	er	gewoon	niet	aan	toe!	Zoveel	kwam	er	op	ons	af!	Maar	we	zijn	blij
dat	we	eindelijk	meer	inkomsten	kunnen	gaan	generen	ook	hier	in	Malawi!	Daar	hadden	we	ook
zo	naar	uitgekeken.	Zo	was	het	een	maand	die	alles	in	een	stroomversnelling	bracht	en	we
weer	een	stuk	visie	werkelijkheid	zien	worden	na	heel	wat	geslalom	langs	allerlei	uitdagingen.
Laten	we	daarom	deze	nieuwsbrief	afsluiten	met	een	citaat	van	Hannibal	uit	de	A-Team:	‘I	love	it
when	a	plan	comes	together!´

Bedankt	voor	je	betrokkenheid!!

Lieve	groeten	van	ons!

Wij	zijn	altijd	op	zoek	naar	mensen	die	ons	maandelijks,	per	kwartaal	of	eenmalig	willen	ondersteunen	in	het	werk	wat

we	doen!	Wilt	u	het	werk	van	Gulugufe	zegenen	deze	maand	dan	is	uw	gift	welkom	op	bankrekeningnummer	NL86	INGB

0007	3896	78	t.n.v.	Stichting	Gulugufe!	Een	gift	aan	Stichting	Gulugufe	is	belastingvrij,	omdat	Gulugufe	de	ANBI	status

heeft!	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	paul@paulandesther.com	toe	aan	uw	adresboek.
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