
Drama in Malawi: geen eten
„In 2012 leefde ik een aantal 

weken in de bush van Malawi”, 
vertelt Bo Teerling, oprichter van 
stichting The Art of Charity die 
Food for LiFe opstartte . „Ver weg 
van de asfaltweg, in een heel klein 
huisje. Samen met Rodney, Alice en 
hun drie kinderen. Alice deed haar 
uiterste best om me eten te geven. 
Helaas was dat er bijna niet. Na 
een paar weken belde een van mijn 
kinderen mij op. Hij hoorde mijn 
stem en regelde dat ik direct uit de 
bush werd opgehaald. Hij merkte 
gewoon dat er iets met mij aan de 
hand was. Inderdaad. Voortdurend 
te weinig eten krijgen zorgt ervoor 
dat je lusteloos wordt, nergens 
meer trek in hebt en langzaam 
wegglijdt zonder dat het je zelf wat 
uitmaakt.” 

„Honger is vervelend maar niet 
zo héél erg om te ondergaan. Je 
beweegt je richting bewusteloos-
heid en sterft een langzame dood. 
Veel erger is het wanneer je na 
een periode van honger weer eten 
krijgt. Dat is maandenlang een zeer 
pijnlijke ervaring. Je darmen moe-
ten weer op gang komen en dat 
gaat gepaard met veel pijn. Vooral 
in de ochtend. Gelukkig werd ík net 
op tijd gered.”

„Als mensen aan ons project kunnen 
deelnemen, zijn ze gered. Nooit meer 
honger en altijd een goede oogst!”

Food For LiFe in Ma-
lawi is een succesvol 
project. Er wordt ge-
bruikgemaakt van de 
scheppingskracht die 
God in de aarde leg-
de, zoals ds. W. Dek-
ker woensdag vertel-
de. Desondanks is de 
nood voor duizenden 
nog steeds beangsti-
gend: geen eten voor 
hen en hun kinderen. 

Bo Teerling, oprichter The 
Art of Charity

Hongersnood
„We krijgen momenteel berich-

ten uit Malawi dat er een hongers-
nood op komst is. Dat is zeer ern-
stig nieuws. Duizenden kinderen 
lopen een levenslange achterstand 
op, als ze de ramp al overleven. 

De startkosten die Malawische 
boeren aan het Food for LiFeproject 
moeten betalen, bedragen 30 euro. 
Zodra mensen aan ons project 
kunnen deelnemen, zijn ze gered. 
Nooit meer honger! We leren hun 
hoe ze het werk moeten voorbe-
reiden en hoe ze moeten plan-
ten. Wij geven hun zaaizaden en 
meststoffen. Maar ze moeten dan 
nog wel ‘even’ de periode tussen 
de ontvangst van zaad en mest en 
het moment van de oogst over-
bruggen. Vanuit zichzelf kunnen 
ze niets verbouwen, eenvoudigweg 
omdat ze niets hebben. 

Daarom geven wij iedere deel-
nemer die zelf geen eten heeft, een 
zak maïs van 50 kilo. Die kost 20 
euro. Daar kunnen ze 350 bordjes 
pap van bereiden: 70 bordjes voor 
iedere maand die ze moeten wach-
ten op de oogst. Als ze die zeven 
maanden overleven, kunnen ze van 
hun eigen akker gaan oogsten. Met 
ons systeem betekent dat: nooit 

meer honger en altijd een goede 
oogst! Deelnemers hebben dan 
geleerd wat een gewelidge schep-
pingskracht God in de natuur heeft 
gelegd.” 

Bidden en werken
Deelname aan Food for LiFe 

kost dus 50 euro per gezin (start-
kosten + een zak maïs van 50 kilo). 
Hoeveel gezinnen neemt u voor 
uw rekening ? Wilt u meebidden en 
-werken? 

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 zesde 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


