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Prachtig land met serieus probleem
 „Opgroeien als meisje in Malawi 

is niet gemakkelijk. De meeste 
meisjes kunnen hun school niet af-
maken of hebben niet genoeg geld 
om een   bedrijf te starten vanwege 
de beperkingen die hun geslacht 
met zich meebrengt. 

Ik herinner me dat sommige 
leerlingen vroeger naar school kwa-
men zonder eten, zonder voldoen-
de kleren en zonder hoop voor de 
toekomst. Nu zie ik dat deelne-
mers aan het Food for LiFeproject 
voedsel voor hun gezin hebben. Dit 
toont aan dat een helpende hand 
families in Malawi in staat stelt om 
hun families te voeden.”

God maakt alle dingen mooi
„Ook mijn moeder nam deel 

aan het programma. Vanwege die 
beslissing heb ik veel geweldige 
mensen leren kennen die een rol 
gingen spelen in mijn opleiding 
en leven. Het leven was en is goed, 
omdat ik geloof dat God Degene 
is Die alle dingen mooi maakt. 
Vanwege Zijn genade en de hulp 
van sponsors achter het Food for 
LiFeproject kon ik in Nederland 
mijn studie afronden.”

Hoewel Grace Afrika „een 
schitterend continent” noemt 

„Voedsel is niet een belangrijke 
behoefte, het is een noodzakelijke 
voorwaarde om te overleven”

Ze is geboren in Chitipa, 
een gebied in Malawi zon-
der elektriciteit en water. 
Met eigen ogen zag ze hoe 
het leven verbeterde toen 
veel van haar streekgeno-
ten zich aansloten bij het 
Food for LiFeproject van 
stichting The Art of Cha-
rity. „Een helpende hand 
stelt families in staat om 
hun families te voeden”, 
vertelt projectmedewerk-
ster Grace.

Grace, medewerkster The 
Art of Charity

en Malawi „het warme hart van 
Afrika met inwoners die overal 
het goede in proberen te zien, hoe 
de omstandigheden ook zijn”, ziet 
ze ook de schaduwkanten van het 
leven in Malawi. „Hongersnood 
is een ernstig probleem. Ook al is 
dit algemeen bekend, het kan niet 
genoeg worden benadrukt dat som-
migen–die niet gehoord of gezien 
worden– uiteindelijk sterven van 
de honger. Gebrek aan voedsel laat 
zuigelingen achter met gezwollen 
hoofden en opgezwollen lichamen. 
Voedsel is niet slechts een belang-
rijke behoefte van mensen, het is 
een noodzakelijke voorwaarde om 
te kunnen overleven! Mensen in 
achterstandswijken eten vaak echt 
niet drie keer per dag, sommigen 
moeten zelfs een dag zonder eten 
doen.”

Hongerdood
„Vooral jonge kinderen lijden 

onder gevolgen van honger. Ze 
worstelen als hun gezinnen geen 
bron van inkomsten of voedsel-
zekerheid hebben en overlijden 
uiteindelijk  vaak als gevolg van 
ondervoeding. Voedsel is echt een 
noodzaak, niet alleen voor kinde-
ren, maar  voor ieder mens.”

Honger voorkomen
 „Als wij ervoor kunnen zorgen 

dat Malawiërs voedsel hebben, hoe-
ven we de ergste gevolgen niet te 
zien, maar kunnen we hen helpen 
en voorkomen dat ze de honger-
dood sterven.”
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(ANBI-status en CBF-keur)

Dit is het tiende deel 
in een serie over The 
Art of Charity en 
Gods genade in Mala-
wi. Help het project 
door te bidden of te 
doneren.
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Scan de QR-code om een gift over 
te maken naar Food for LiFe


