
Verwondering! Zegen van God in Malawi 
„Na een lange, zware reis van 

meerdere weken door heel Malawi 
waren mijn vrouw en ik moe. 
We zaten een paar dagen in een 
piepklein huisje aan het meer, aan 
Lake Malawi. Na mijn middagslaap 
zei mijn vrouw: „Ik hoorde Ne-
derlandse psalmen op hele noten 
zingen”. Mijn eerste reactie was: 
dat kan niet, hier is niks”, vertelt Bo 
Teerling, oprichter van The Art of 
Charity.

Toch was het waar. Ds. H. van 
der Bas en zijn vrouw waren aan 
het meer om bij te komen van 
de zware hectiek die ze als zen-
dingsechtpaar in Malawi hadden 
meegemaakt. Ze luisterden een 
Nederlandse preek. „Zo ontstond 
jaren geleden onze vriendschap”, 
aldus Bo Teerling.

Dauw
Vandaag schrijft ds. Van der Bas 

over het Food for LiFeproject in Ma-
lawi. „De landbouwmethode maakt 
gebruik van het geschenk van de 
dauw, waar de Heere dagelijks in 
voorziet. Waar zaaizaad wordt ge-
plant, wordt compost aangebracht. 
Dat houdt het vocht van de dauw 
vast. Zo wordt ook in een periode 
met minder of geen regenval de 

„De dagelijkse dauw die de Heere 
geeft, is voldoende voor maïszaadjes 
om te ontkiemen en snel te groeien”

„Tientallen jaren worstelt 
Malawi al met zijn voedsel-
voorziening. Jaar in jaar uit 
slaagt het land er niet in 
om schrijnende situaties 
als gevolg van voedselte-
korten te voorkomen. The 
Art of Charity, opgericht 
door het echtpaar Teer-
ling, levert een wezenlijke 
bijdrage aan het bestrij-
den van dit probleem”, 
vertelt ds. H. van der Bas, 
zendingspredikant van de 
HHK in Malawi.

Ds. H. van der Bas, 
zendingspredikant HHK 

eerste groei van het zaaizaad niet 
geremd. Dat is wezenlijk voor het 
realiseren van een goede oogst.

 Kunstmest is niet alleen onbe-
taalbaar voor de boeren in Malawi, 
het verwoest ook nog eens hun 
landbouwgrond. Met Food For LiFe 
Malawi wordt aan de deelnemers 
geleerd hoe zij zelf verrijkte com-
post kunnen maken. De dagelijkse 
dauw die de Heere in Malawi geeft, 
is voldoende voor de maïszaad-
jes om te ontkiemen en snel te 
groeien.

Er worden groepen landbouwers 
gevormd die samen verantwoor-
delijk zijn voor de verbetering 
van de landbouwmethode en het 
verhogen van de opbrengst van de 
akkers. De methode onderstreept 
het belang van onderlinge samen-
werking. Een en ander bevordert 
de onderlinge band in een dorpsge-
meenschap.

Niet genoeg
Uniek is dat er in korte tijd 

zoveel boeren kunnen deelnemen. 
Echter, het eten dat nu wordt ge-
produceerd voor 100.000 mensen 
is bij lange na niet genoeg om de 
meer dan drie miljoen mensen 
blijvend van eten te voorzien. Om 

te kunnen uitbreiden is uw hulp 
dringend nodig. The Art of Charity 
is een stichting die uw en jouw 
steun verdient! aldus dominee Van 
der Bas. 
 
Stand 
Nodig: 200.000 euro 
Ontvangen: 92.870 euro 
Nog nodig: 107.130 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 zevende 
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


