
(ADVERTORIAL)

Schreeuw tot God: Geef voedsel, Heer
„Tijdens mijn reis komen allerlei 

herinneringen boven. Aan mijn 
eerste bezoek aan Malawi, in 2009. 
Aan de start van Food for LiFe 
Malawi, in 2012. Klein en onzeker, 
maar toch. Nu, tien jaar later, dreigt 
een hongersnood in het Afrikaanse 
land opnieuw verwoestend uit te 
halen.

Vandaag had ik een bespreking 
met directeur Rodney (44) en zijn 
vrouw Alice (38) M’bwana. Tus-
sen nu en 2012 hebben we al veel 
gesprekken gevoerd. We haalden 
herinneringen op. Tien jaar gele-
den hadden Rodney en Alice niets. 
Het enige wat zij konden was hulp 
vragen: „Kunt u ons land helpen?” 
Niet lang na die vraag startten 27 
boeren met een nieuwe manier 
van maïs verbouwen. Inmiddels 
zijn er 7000 boeren in heel Malawi 
die aan ons project deelnemen. 
Wij, stichting The Art of Charity, 
proberen snel door te groeien naar 
8000 deelnemers, maar dat kan 
alleen als we daar de financiën voor 
ontvangen. 

Een tijdje geleden zond Alice mij 
een video met daarop haar twee-
ling van vier jaar oud. De kinderen 
zongen heel enthousiast: „Food 
For LiFe is good.” Inderdaad werkt 

„Wij verkopen niet eerder dan de 
oogst binnen is. Pas dan weten we 
zeker dat we geen honger krijgen”

Bo Teerling, voorzitter van 
The Art of Charity, is bezig 
met een reis door Malawi 
om te zien of de boeren 
die deelnemen aan Food 
for LiFe Malawi klaar zijn 
voor de oogst in het voor-
jaar. Zijn tocht kent mooie, 
maar ook aangrijpende 
ontmoetingen. Hij treft 
oude bekenden, maar ook 
mensen die lijden aan de 
honger. Vandaag deel 1 
van Bo’s reisverslag.

Bo Teerling, voorzitter 
The Art of Charity

ons systeem als een tierelier. Het 
is verbazingwekkend hoe de maïs 
met dankzij de nieuwe manier van 
bebouwen groeit. PKN-predikant W. 
Dekker en dominee H. van der Bas 
(HHK) hebben eerder in deze serie 
uitgelegd hoe ons systeem is geba-
seerd op de manier waarop God de 
aarde heeft geschapen: zaad valt in 
de aarde en mengt zich met mest 
die door de dauw wordt bevoch-
tigd. Zelfs in de Sahara kun je van 
deze natuurlijke cirkel gebruikma-
ken. Zo oneindig groot is onze God. 

Rodney, Alice en hun kinderen 
zijn gezegend: zij hebben een goed 
onderkomen en altijd genoeg 
te eten. Er liggen nu nog tachtig 
zakken maïs op voorraad, voor 
henzelf én hun familie. „Dat is toch 
veel te veel?” reageerde ik. „Nee”, 
antwoordde Rodney, „wij verkopen 
niet eerder dan de nieuwe oogst 
binnen is. Pas dan weten we zeker 
dat we geen honger krijgen. Wijs! 
Zij weten uit eigen ervaring wat 
honger met een mens doet... 

„Zijn er dan nu, op dit moment, 
Malawiërs die geen eten hebben?” 
vroeg ik hem. „Ja”, zei hij met 
tranen in zijn ogen, „a lot”, oftewel: 
heel veel. Alice huilde. Ik moest 
weer denken aan het meisje dat ik 

in 2016 ontmoette, vlak voordat 
zij stierf. Liggend op de grond. 
Wachtend op het moment dat ze 
haar laatste adem zou uitblazen. 
‘Gelukkig’ kwam dat moment snel: 
de volgende dag al. 

Wilt u blijven bidden en geven? 
Om de hemel, als het ware, manna 
te laten regenen? „Geef voedsel, 
Heere, geef voedsel. Zie, Uw kinde-
ren lijden vandaag en schreeuwen 
tot U Die in de hemel troont.” 

The Art of Charity
06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com 

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

Dit is het elfde deel 
in een serie over The 
Art of Charity en 
Gods genade in Mala-
wi. Help het project 
door te bidden of te 
doneren.

(ADVERTORIAL)

Scan de QR-code om een gift over te 
maken naar Food for LiFe Malawi.

IETS VOOR 

JOU?

Kijk ook op: vacatures.demeerwaarde.nl

CHRISTELIJK ONDERWIJS 

BARNEVELD 

DE MEERWAARDE ZOEKT:
VMBO - docent:
Duits 0,6 fte

Nask  0,8 – 1,0 fte

Avo en/of natuurkunde  0,6 fte

Technologie en ict-vaardigheden  0,6 fte

Biologie  0,6 fte

Economie & ondernemen  0,8 fte

Docent/Instructeur Bouwkunde  0,8 fte

Beleidsmedewerker veiligheid  0,8 fte

Surveillanten  20 – 24 uur

MBO - docent:
Burgerschap  0,2 fte

Flexpool - docent: 
Sport & bewegen

De Meerwaarde

Lector Herbergzaam onderwijs (0,6 fte)

Wij zoeken een…

Leidinggeven 

aan praktijkgericht 

onderzoek en leraren 

ondersteunen bij 

passend onderwijs? 

Het lectoraat Herbergzaam onderwijs is een samenwerking tussen 

Berséba, Hoornbeeck College, KOC Diensten, RefSVO, VBSO, 

VGS en Driestar educatief. Het nieuwe lectoraat doet vier jaar lang 

praktijkgericht onderzoek naar actuele vragen en thema’s rondom 

passend onderwijs. We zoeken een lector die inspirerend leiding 

geeft aan onderzoeksprojecten en op een verbindende manier 

partners, collega’s en studenten meeneemt in visieontwikkeling. 

Het onderzoek van dit lectoraat versterkt het handelen van 

de (aanstaande) leraar en het onderwijs voor leerlingen met 

verschillende onderwijsbehoeften.

Meer over onze visie op herbergzaam onderwijs en de persoon die 

we zoeken:

werkenbijdriestar-educatief.nl


