
(ADVERTORIAL)

Waarom omzien naar je verre naaste?
„Na het bezoeken van dorpjes

in heel Malawi komt het eind van
de reis in zicht. Komende week
hoop ik weer terug in Nederland
te zijn. Het is ongelooflijk hoeveel
impact een kort bezoek van een
paar weken heeft. Mensen voelen
zich bemoedigd om door te gaan.
Via Whatsapp geven ze aan allerlei
groepen in het hele land door dat
„mister Bo” in Malawi is en dat hij
vindt „dat wij goed bezig zijn”, zo
liet ik me vertellen.”

Opnieuw zwanger
„Tijdens één van mijn bezoe-

ken trof ik de glimlachende, jonge
vrouw op de foto rechtsonder aan.
Magda, heet zij. Ze is nog maar 22
jaar oud en heeft een zoontje van
amper 2. Haar man is van de ene op
de andere dag verdwenen, juist op
het moment dat Magda ontdekte
opnieuw zwanger te zijn.

Magda heeft vandaag haar
laatste geld uitgegeven aan ma-
ismeel. Ze had niet genoeg voor
de gebruikelijke zak van 10 kilo.
Maïsmeel is momenteel namelijk
vreselijk duur. Dus kreeg ze slechts
7 kilo mee. Daarvan kan zij vijftig
bordjes maïspap maken. Als ze
zuinig is, kan ze daar een maand

„In Malawi zullen de komende tijd
duizenden ménsen de hongerdood
sterven; onder hen veel kinderen”

Bo Teerling is bezig met
een reis door Malawi
om te zien of boeren die
deelnemen aan Food for
LiFe Malawi verrijkte com-
post hebben gemaakt
en dus klaar zijn voor de
maïsplant in december.
Vandaag deel 3 van Bo’s
reisverslag. Waarin hij de
vruchten van alle inspan-
ningen van de afgelopen
jaren met eigen ogen
ziet en kennismaakt met
Magda.

Bo Teerling, voorzitter
van The Art of Charity

mee vooruit. En daarna? „Dat weet
alleen God”, antwoordde Magda
met betraande ogen.”

„God ziet naarmij om”
„Het is onbegrijpelijk dat Ma-

lawiërs in al hun noden en zorgen
altijd hardop uitspreken dat God
hun hoop is. Zelfs als Magda en
haar zoontje en haar ongeboren
kind zouden moeten sterven van
honger, dan nog zeggen zij: „God
weet het. God ziet naar mij om.”

Waarom zouden wíj in Neder-
land omzien naar de verre naasten?
Zij wonen duizenden kilometers bij
ons vandaan, daar heb je toch geen
gevoel bij? Bovendien: er zijn zo
verschrikkelijk veel verre naasten
in nood, er is geen beginnen aan.
Dat klopt allemaal. Heel veel naas-
ten ver weg hebben altijd wel wat te
vragen. En toch! In Malawi zullen
de komende maanden duizenden
ménsen de hongerdood moeten
sterven; onder hen heel veel kin-
deren.”

Barmhartigheid
„De Heere Jezus zegt van men-

sen die omzien naar hun naasten:
„Wie een van deze kinderen helpt,
eert Mijn Vader, Die Mij gezonden

heeft. Die doet daadwerkelijk barm-
hartigheid.” Engelen in de hemel
zullen God prijzen om wat u doet
voor uw naaste in Malawi.”

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 dertiende
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.

HR-MEDEWERKER

Vooruit, we geven het toe.Als familiebedrijf zijn wemeer van de ‘blauwe

ogen’ dan van het papierwerk. Samenspel, daar gelovenwe in.Als

we een lastige hijsklus hebben – en als we op kantoor iets voor elkaar

moeten krijgen.Maarmet inmiddels 70medewerkers op de loonlijst,

is het tijd om verder te professionaliseren. Het goudenmoment voor

jou om in te stromen.Als HR-medewerker geef jij aandacht aan onze

mensen én draag je bij aan een sterke interne organisatie.

Met jouw hbo-opleiding HRM en Praktijkdiploma Loonadministratie

heb je kennis genoeg. De afgelopen paar jaar deed je al ervaring op.

En die zet je in om bij ons arbeidscontracten op te stellen, verzuim

te registreren, contactmet de arbodienst te onderhouden, te

ondersteunen bij functioneringsgesprekken, personeelsdossiers op te

zetten, etc. Genoeg te doen in de 32 tot 40 uur dat jij aan de slag gaat.

Benieuwd of deze job bij jou past? Kom dan gewoon eens praten.

Welkom bij BKV. Stuur voor 4 november 2022 een mail naar Eric

Molenberg, eric@bkv.nl, of bel hem gerust eerst als je meer wilt

weten, 06-23 36 80 54.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

die bijdraagt aan een sterke interne organisatie

bkv.nl


