
Iedere dag eten voor 1 miljoen mensen
„De basis van het FFF-systeem in 

Malawi is het getal zeven”, vertelt 
Bo Teerling, oprichter van stichting 
The Art of Charity. „We werken 
namelijk met zeven akkers op één 
acre. Zevenhonderd vierkante me-
ters die volgens ons systeem wor-
den ingezaaid, bemest en bewerkt, 
leveren een jaar voedsel voor een 
heel gezin. 

Eén persoon is de leider en ver-
antwoordelijk voor zijn groep. Een 
groep bestaat verder uit ten minste 
drie vrouwen en drie mannen. 
Zeven leiders vormen samen een 
leidersgroep en zeven leidersgroe-
pen vormen een comité. De drie 
comités die er nu zijn, hebben een 
directeur boven zich. Alle mede-
werkers zijn vrijwilligers.” 

Verrijkte compost
„Wij leren de Malawische boeren 

hoe ze verrijkte compost moeten 
maken en hoe ze moeten planten. 
Wij geven hun zaaizaden, mest-
stoffen, grond en onderwijs vooraf. 
Hun opbrengst is daarmee niet één 
zak maar zeven zakken per akker. 
De boeren moeten na hun oogst 
één zak aan ons teruggeven. Die 
verkopen we. De opbrengst gebrui-
ken we voor het volgende jaar. 

„We are lucky because of this good 
project Food For Life Malawi” 
                                                                       Alice

De 7000 boeren in Malawi 
die meedoen aan het Food 
For LiFeproject (FFF) van 
stichting The Art of Cha-
rity produceren nu eten 
voor 100.000 mensen. 
De komende drie jaar wil 
de organisatie het project 
graag zó laten groeien dat 
1 miljoen mensen iedere 
dag te eten krijgen.

Bo Teerling, oprichter The 
Art of Charity

Veel boeren bezitten eigen 
grond. Wanneer ze het twee jaar 
goed hebben gedaan, stromen ze 
door naar de groep professionals. 
Dan geven wij hen zaaizaden en 
meststoffen voor 1 acre en dan 
geldt dat zij zeven zakken van de 
oogst aan ons moeten teruggeven. 

Voldoende vocht
Omdat wij in de afgelopen tien 

jaar nog nooit een misoogst heb-
ben gehad –vanwege het feit dat de 
dauw altijd voldoende vocht geeft– 
weten we zeker dat we resultaten 
kunnen halen van honderd zakken 
per acre. Van dat aantal willen de 
boeren meestal zo’n twintig zakken 
voor hun familieleden reserveren. 
De resterende zakken maïs kopen 
wij –tegen een goede prijs– van 
hen, omdat zij zelf geen toegang tot 
de wereldmarkt hebben. Daarmee 
hebben onze deelnemers een goed 
en vast jaarlijks inkomen.

Management overdragen
Bij de start van het project rond 

2012 hebben we al gezegd dat wij 
onszelf overbodig wilden maken. 
Dat lijkt nu, na tien jaar, te gaan 
lukken. We zijn bezig om het ma-
nagement over te dragen. Dat gaat 

goed; de medewerkers in Malawi 
gaan daar uiterst zorgvuldig en 
professioneel mee om. In juli 2025 
hoop ik als voorzitter terug te 
treden. Ik leg gerust mijn wegen in 
Gods hand. Hij zal wel wegen wij-
zen waarlangs mijn voet kan gaan.

Waar we nu nog wel tegen aan-
lopen is de financiering van boeren 
die na hun leerperiode naar hun 
eigen acre trekken. Dat kost 100 
euro per boer. En er zijn al bijna 
1000 in ons systeem. We moeten 
dus nog ongeveer 600.000 euro 
extra binnen zien te krijgen. Helpt 
u mee ?  
 

Stand 
Kosten dit seizoen: 200.000 euro 
Reeds ontvangen: 77.407 euro 
Nog nodig dit seizoen: 122.593 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 vierde 
deel in een serie 
over The Art of Cha-
rity en Gods genade 
in Malawi. Help het 
project door te bid-
den of te doneren.

(ADVERTORIAL)

Alice, de vrouw van directeur Rodney, maakt een praatje 
met een buurvrouw.


