
„We willen over 
drie jaar 1 miljoen 
Malawiërs iedere dag 
te eten geven”

H et is inmiddels zo’n twintig jaar 
geleden dat Bo Teerling uit Ol-
debroek (Gld.) zijn accountants-

kantoor verkocht en zich opmaakte voor 
een nieuwe fase in zijn leven.  „Ik was 
genoeg voor mezelf bezig was geweest; 
het was tijd om iets voor een ander te 
doen. Maar wat?”
In 2009 bezocht de Oosterwoldenaar 
tijdens een reis van World Servants het 
Afrikaanse land Malawi. Die trip en het 
verblijf in het dorp Chitunda raakten 
hem diep. „Wat een honger, wat een 
armoede, wat een erbarmelijke leefom-
standigheden Maar ook: wat een rust, 
wat een blijdschap en wat een groot
vertrouwen op God hadden die
Malawiërs!”
Vlak voor de terugreis kwam een van de 
dorpelingen,Rodney, naar Bo toe met 
een vraag. „Mister Bo”, zei hij, „can you 
help my country?” Kunt u mijn land
helpen? Die vraag liet de inwoner van 
Oosterwolde niet meer los. Hij wilde 
iets voor Malawi gaan doen, maar wist 
niet goed wat. Uiteindelijk besloot hij de 
grootste nood van het land, de honger, 
aan te pakken door boeren te helpen 
maïs te verbouwen. 
Of dat zou lukken, was maar de vraag: 
Bo had zelf helemaal geen verstand van 
landbouw en ook geen idee of er op het 
sto�  ge land wel iets wilde groeien. Toen 
twee gepensioneerde medewerkersvan 
de Universiteit Wageningen uit Malawi 
terugkeerden met de boodschap dat 
maïs verbouwen onmogelijk was, leek 
het project tot mislukken gedoemd. 
Desondanks geloofde Bo: niets is onmo-
gelijk, de Heere zal uitkomst geven. En 
dus reisde hij in oktober 2012 opnieuw
naar Malawi om in de bush te gaan 
experimenteren met korrels, mest en 
zaairijen. De ontdekking dat God óók in 
Malawi dauw gee�  –zelfs twee keer per 

dag– stimuleerde hem om de eerste ak-
kers in te zaaien op een manier die was 
afgeleid van landbouwmethode Farming 
Gods Way. 
Hij richtte stichting The Art of Charity 
op die het Food for LiFeproject startte. 
Inmiddels produceren de ruim 7000 
deelnemende boeren in héél Ma-
lawi 3.500.000 kilo maïs. Genoeg om 
100.000 mensen een heel jaar te voeden. 
Bo: „De komende drie jaar willen we het 
project zó laten groeien dat 1 miljoen 
mensen iedere dag te eten krijgen. Helpt 
u mee door bidden en doneren?”
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The Art of Charity helpt 
duizenden Malawiërs

• Respect voor behoeften, 
gewoontes en cultuur;

• Uitgaan van wat mensen 
zelf kunnen en willen;

• Gebruikmaken van be-
staande structuren;

• Verspreid over het hele land 
kleine zelfstandige groepen

• Duurzaam gebruikmaken 
van wat de natuur biedt

• Zelf voedselzekerheid laten 
creëren door rendabele 
landbouw op eigen land;

• Bevorderen van econo-
mische zelfstandigheid.
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