
„Food for LiFe Malawi 
is gebaseerd op 
principes die God Zelf 
in de schepping legt”

R uim tien jaar geleden vroeg 
Rodney M’Bwana aan Bo Teer-
ling: „Kunt u mijn land helpen?” 

De vragensteller, een jonge leerkracht 
in Malawi, woonde met zijn vrouw Alice 
en hun drie kinderen in een piepklein 
huisje. Stoelen en een tafel hadden ze 
niet en ook aan voedsel was regelmatig 
gebrek. Bo wist indertijd niet wat hij op 
de vraag van Rodney moest antwoorden, 
maar zijn nood liet hem niet los.
Eenmaal terug in Nederland richtte hij 
de stichting The Art of Charity op en 
brak hij zich het hoofd over de vraag 
hoe een individu een heel land kon 
helpen en wat de grootste nood van het 
Afrikaanse land eigenlijk was. „Honger”, 
concludeerde hij en om die vijand te 
bestrijden bedacht hij een methode om 
de bestaande manier van maïsplant te 
verbeteren: Food for LiFe.
Bo: „Ons systeem is gebaseerd op princi-
pes die God Zelf in Zijn schepping hee�  
gelegd: dauw en natuurlijke voedings-
sto� en. Wij leren onze deelnemers hoe 
ze verrijkte compost kunnen maken 
door groenafval of rotte maïs met (kip-
pen)mest te mengen. Dit mengsel werkt 
als een spons die de dagelijkse dauw in 
zich opneemt en aan planten afgee� . 
Gemiddeld is de opbrengst zeven keer 
groter dan wanneer boeren volgens hun 
eigen systeem maïs verbouwen. 
Wij onderwijzen de deelnemers niet 
alleen, maar geven hun ook de beno-
digde zaaizaden en meststo� en. Elke 
deelnemer moet een klein deel van de 
opbrengst teruggeven aan de stichting, 
die het bedrag herinvesteert.”

Toenemende honger
Inmiddels zijn er zo’n 7000 boeren die 
aan Food for LiFe Malawi meedoen, 
maar Bo en zijn team willen dat aantal 
graag vergroten. „Van o�  ciële instanties 

hebben wij vernomen dat de honger 
in Malawi de komende maanden fors 
om zich heen zal grijpen: 20% van de 
inwoners gaat een periode van honger 
tegemoet, dat zijn 3,6 miljoen mensen. 
Wij zetten ons dagelijks in om de situatie 
te verbeteren en met succes: wie deel-
neemt aan ons project hee�  nooit meer 
honger. Er is echter meer geld nodig om 
ons doel voor 2024 te bereiken: ruim 
1 miljoen mensen iedere dag van eten 
voorzien. Helpt u mee? Scan dan onder-
staande QR-code en maak een gi�  over.”
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Art of Charity wil een 
Malawi zonder honger

In 2022 nemen 7000 boeren deel 
aan Food for LiFe Malawi, die in 
totaal 10.000 akkers (1400 acres) 
met maïs beplanten. Die 1400 acres 
moeten in juni 2025 zijn uitge-
breid tot minstens 7000 acres. De 
opbrengst per acre is zeker 5000 
kg. Dit betekent iedere dag een 
bord eten voor 700.000 mensen. 
Oftewel: er is in 2025 dan 3500 ha 
aan akkers waar men mais op een 
milieuvriendelijke, duurzame en 
rendabele manier kan verbouwen 
zonder bang te hoeven zijn voor 
een misoogst door droogte. 
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