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In de lichtglans van Gods liefde
„Toen ik 25 was, wilde ik graag 

een eigen accountantskantoor star-
ten. Tot diep in de nacht duurden 
de onderhandelingen. Uiteindelijk 
werd er overeenstemming bereikt. 
Het enige punt van zorg was: waar 
moest het investeringsbedrag van-
daan komen? Sinds mijn 14e ben ik 
half wees en vanuit het gezin was 
er geen hulp te verwachten. 

De volgende dag meldde zich 
iemand die van mijn plannen 
gehoord had: een ongeziene, vrijge-
zelle man. Praten vond hij moeilijk, 
maar zijn hart was van goud; hij 
wilde mij helpen. Zo kon ik mijn 
plannen tóch realiseren.

Dertig jaar later, vroeg een jonge 
leerkracht, Rodney M’Bwana, mij 
zijn land te helpen. Hij woonde met 
zijn vrouw Alice en hun drie kinde-
ren in een piepklein huisje. Stoelen 
en een tafel hadden ze niet. Voor 
mijn bezoek haalden ze snel twee 
(gammele) stoelen bij de buren. Zo 
kon ik toch ‘makkelijk’ zitten.  

Mijn hart breekt steeds weer als 
ik de dramatische armoede onder 
Malawiërs zie. Er is zo ongelooflijk 
veel leed en ellende in hun land, 
maar dus ook heel veel gelegen-
heid om Gods liefde daar te laten 
schijnen. 

„Er is zoveel leed en ellende in Malawi, 
maar dus ook heel veel gelegenheid 
om Gods liefde daar te laten schijnen.” 

Een paar weken geleden 
stond er boven een artikel 
in deze serie ”Bidden on-
der een koperen hemel”. 
Het stuk ging over men-
sen die tot God om eten 
schreeuwen, terwijl het 
lijkt of Hij niet naar hun ge-
bed luistert. Hij hóórt hen 
echter wel, maar vérhoort 
hun roepen vaak op onver-
wachte manieren, weet Bo 
Teerling uit eigen ervaring. 

Bo Teerling, voorzitter 
The Art of Charity

Nu, tien jaar nadat Rodney zijn 
vraag stelde, zien wij met grote 
blijdschap de vooruitgang bij 
Rodney en Alice. Zij hebben het nu 
goed in een fijne, gemeubileerde 
woning. En altijd eten. Er is genoeg 
voedsel voor hen én voor hun 
90-jarige moeder met haar familie. 

Blij en dankbaar
Rodney en Alice verbouwen veel 

maïs op hun familiegrond volgens 
het Food for LiFe-systeem. Geen 
misoogst hebben ze meer gehad 
sinds ze daarop overstapten. Ze zijn 
blij en dankbaar voor alles wat zij 
van God ontvangen. 

Drie jaar geleden ontvingen ze 
een tweeling uit Gods hand: Unity 
en Desire. Ook die leven in welvaart 
en vrijheid en zijn blij dat zij altijd 
te eten hebben. Ze gaan met veel 
plezier naar een goede school. 
Thuis genieten ze van de warme 
stralen van Gods liefde. Hun moe-
der, Alice, wijst hen de weg naar 
God. Vader Rodney is druk met zijn 
baan als hoofdonderwijzer en als 
directeur van Food For LiFe Malawi. 
Zodra hij thuiskomt vliegt de twee-
ling op hem af. Dikke knuffel.

Dit seizoen start Food for LiFe- 
directeur Rodney in zijn district 

met 2.898 deelnemers. Maar in 
heel Malawi zijn er nog duizenden 
boeren die graag aan ons project 
meedoen. Nooit meer honger, wie 
wil dat nou niet? God zorgt voor 
ons en voor hen. Helpt u mee om 
het aantal deelnemers te laten 
stijgen?
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Dit is het achttiende 
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 Malawi.


