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Altijd eten door rotte maïs en mest
„In 2009 kreeg ik tijdens mijn 

eerste bezoek aan Malawi de vol-
gende vraag op mijn bordje: „Kunt 
u ons land helpen?” Maar hoe zou 
een privépersoon een heel land 
kunnen redden? 

Een paar jaar later was ik terug, 
samen met mijn vrouw. We liepen 
op een stukje gemeenschapsgrond 
in Chitunda en zagen daar overal 
koeienmest tussen de armzalige 
maïsstengels –met kolven ter 
grootte van een pink– liggen. We 
vertelden de boeren dat zij die mest 
konden gebruiken om de planten 
te voeden. Daar moesten ze vrese-
lijk om lachen. „Mest eten gaan we 
nooit doen”, zeiden ze. 

Later tijdens de reis kregen we 
steun van de landelijke kerk, de 
CCAP, toegezegd. Heel fijn, want 
nu hadden we een instantie om op 
terug te vallen in geval van nood. 
Wijzelf hadden geen flauw benul 
van de Malawische cultuur, alles 
was totaal anders en onbekend. We 
hebben voortdurend God gevraagd 
of Hij ons de weg wilde wijzen. En 
dat doen we nog steeds. 

Een paar jaar vóór onze reis was 
het land getroffen door een grote 
hongersnood. Het leed troffen we 
nog overal aan. Vooral ouderen en 

„Wij geven onze deelnemers rotte 
maïs en mest; dan hebben zij altijd 
genoeg te eten” 

Binnen het project Food 
For LiFe Malawi leren boe-
ren in het Afrikaanse land 
hoe zij op een biologische 
manier, succesvol en duur-
zaam hun eigen voedsel 
kunnen verbouwen. De 
transformatie van een 
klein zaadje in een hoge 
maïsplant met goudgele 
kolven heeft heel wat voe-
ten in de aarde, vertelt Bo 
Teerling.

Bo Teerling, voorzitter 
van The Art of Charity

kinderen waren de hongerdood ge-
storven. De prangende vraag was: 
hoe zouden wij die verschrikkingen 
in de toekomst kunnen voorko-
men? God wees ons de weg en 
zegende die rijk! Duizenden boeren 
nemen nu deel aan ons nieuwe 
landbouwsysteem. Farming Gods 
way, wordt het wel genoemd. Voor 
hen is de honger verleden tijd.” 

Verrijkte compost
„De sleutel van ons systeem is 

verrijkte compost: groen gemengd 
met mest, plantenvoeding die 
mensen zelf kunnen maken van 
mest en rotte maïs. 

Eerder dit jaar hebben wij 
500.000 kilo rotte maïs aan Mala-
wiërs kunnen geven, plus onge-
veer 2 miljoen kilo (kippen)mest. 
Alles in zakken van 50 kilo. Dat is 
een hele operatie geweest. Zo’n 
honderd, oude, versleten vrachtau-
to’s hebben de twee bestanddelen 
vervoerd. Alles is op tijd op de 
juiste plek gearriveerd. Nu kunnen 
de boeren voorbereidingen gaan 
treffen om in december te planten. 

Nu dreigt er weer een hongers-
nood voor de velen die nog niet 
met ons systeem werken. Aan de 
huidige 7000 deelnemers willen 

wij er graag nog 1000 toevoegen. 
Mensen staan in de rij om mee te 
mogen doen. Ons managementsys-
teem kan die toename prima aan. 
Wat wij vooral nodig hebben is 
geld om zaad en mest te kunnen 
inkopen. Daarom vragen wij u of u 
ons project financieel wilt onder-
steunen.” 
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Dit is het zestiende 
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


