
Van geven word je rijk
„In 2012 hebben we besloten om 
het project in Malawi te starten”, 
vertelt oprichter Bo Teerling. „Be-
sluiten om te helpen en dat daad-
werkelijk doen zijn twee verschil-
lende zaken. Hoe komen we aan de 
financiële middelen? was de vraag. 
Onverwacht kregen we in 2012 een 
grote partij gebruikt, professioneel 
kantoormeubilair aangeboden. 
Maar waar laat je dertien trucks 
met aanhangers vol meubilair? Aan 
de Rondweg in Wezep stond een 
groot garagepand leeg. Dat hebben 
we tien jaar lang gratis mogen 
gebruiken. 

Proefzitten
Inmiddels is de meubelzaak in 
het winkelcentrum van Wezep 
gevestigd, ook tegen heel lage kos-
ten. Daar staat een deel van onze 
collectie. Kom gerust even proef-
zitten. Met de verkoop van onze 
producten verdienen we jaarlijks 
ongeveer 50.000 euro. Het gaat 
overigens om uitsluitend nieuwe 
meubels. De detailhandelsmarge 
gaat rechtstreeks naar het project 
Food For LiFe Malawi. 
De kosten voor 2022 zijn nog niet 
helemaal gedekt. Tot nu toe hebben 
we ruwweg 25.000 marge verdiend. 

„A hungry person is an angry person”

De jaarlijkse kosten voor 
Food For LiFe Malawi  
zijn 250.000 euro. Om 
zelf aan het project bij te 
dragen kun je een meu-
belwinkel in Wezep bezoe-
ken. Daar is een deel van 
de producten in webshop 
livingfair.nl te zien. Op de 
site is de complete collec-
tie meubels voor kantoor 
en wonen te vinden en te 
bestellen. Een deel van de 
opbrengst gaat naar Food 
For LiFe Malawi.

Bo Teerling, oprichter 
The Art of Charity

De maïs die we van de Malawische 
boeren terugontvingen, levert circa 
50.000 euro op. Aan giften hebben 
we tot nu toe 70.000 euro ontvan-
gen. Dus hebben we nog een tekort 
van zo’n 100.000 euro. 

Financieel ondersteunen
We doen daarom een dringend 
beroep op u om ons project 
financieel te ondersteunen. Het 
zou geweldig zijn als we dit tekort 

zouden kunnen oplossen met uw 
giften. Wij hebben de ANBI-status, 
zijn dus een goed doel, en hebben 
een CBF-certificaat, waaruit blijkt 
dat we ons werk goed doen. Via 
onze websites kunt u gemakkelijk 
doneren. Dank u wel. Van geven 
word je rijk.”

 
Huidige stand: 125.000 euro 
Nog benodigd: 125.000 euro 

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 derde 
deel in een serie 
over The Art 
of Charity en 
Gods genade 
in Malawi. Help 
het project door 
te bidden of te 
doneren.

(ADVERTORIAL)


