
 

  Dank voor 
 Gods bescherming elke 

dag op de weg, op het 
werk en thuis 

 Goede gezondheid. 
 De vele giften groot en 

klein 
 De nieuwe projecten 

 
Gebed om/voor: 

 Wijsheid, kracht en 
geduld en Gods leiding 
in  het dagelijkse werk 
en leven. 

 Goede gezondheid 
 Veiligheid op de weg 
 De stroomvoorziening 
 Het succes van de 

nieuwe projecten 

Contact: 

Fam. K. Mbendera-Schilt 

PO box 1499 

Blantyre, Malawi 

+265 991952668 

Skype: margreet.schilt 

margreetschilt@hotmail.com 

        

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lieve familie en vrienden, 
 
We hopen dat jullie allemaal heerlijk van de zomermaanden hebben kunnen 
genieten. De afgelopen maanden zijn we hard bezig geweest met het opzetten van 
nieuwe projecten, heel leuk en spannend! 
 
Nieuwe projecten Chilaweni Village 
Dankzij de vele giften, groot en klein, kunnen we ons projectwerk uitbreiden! Nu 
niet meer alleen medisch, maar ook op gebied van landbouw. 
Eind juni was er een 3 daagse training van Farming Gods Way in Chilaweni. Zie de 
extra bijlage voor het verslag van deze training. 
Maar een 3 daagse training is niet genoeg. Deze nieuwe techniek betekend een 
omschakeling in denken en doen. En de huidige techniek wordt van generatie op 
generatie overgedragen en dus is het te begrijpen dat men niet in één keer 
overstapt.  
Daarom hebben we besloten om 4 boeren uit de gemeente Chilaweni verder te 
laten scholen in nieuwe landbouwtechnieken gebaseerd op de bijbel. Crown 
Ministries organiseert een 4-weekse training in Sept waar men getraind wordt om 
deze nieuwe technieken toe te passen maar ook de kennis over te dragen in hun 
dorp/gemeente. In deze training wordt oa aandacht besteed aan het maken van 
compost, het houden van bijen, het verbouwen van groente en de nieuwe techniek 
voor het verbouwen van mais en bonen etc.  
Na het volgen van deze trainig zullen de 4 boeren aangesteld worden als trainers in 
de Chilaweni gemeente. Zij zullen zelf een voorbeeld zijn, maar ook anderen 
begeleiden in het overstappen naar deze nieuwe techniek. En daarnaast zullen zij 
regelmatig bijscholing organiseren in de verschillende dorpjes. We zijn heel 
enthousiast en kijken nu al uit naar het komende plant en oogst seizoen! 
 

   
 
Andere plannen Chilaweni 
De prijsopgave voor het planten van bomen in de Chilaweni gemeente is door de 
Thuis Front Commissie ook goed gekeurd en dus aan het begin van het 
regenseizoen zullen we een groot aantal bomen gaan planten, met name rondom 
scholen. Bomen zijn belangrijk in een dorp en vooral fruitbomen. We zullen oa 
papaya bomen planten en een andere lokale vrucht, Masuku.  
Daarnaast gaan we ook een nieuw project starten met Moringa bomen. De blaadjes 
van deze bomen kunnen, na gedroogd te zijn, toegevoegd worden aan het eten en 
zo de voedingswaarde van het voedsel sterk verhogen. Er zijn zelfs studies dat het 
toevoegen van Moringa, ondervoeding kan voorkomen én genezen! 
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Update OperatieAfrica 
… geef de armen en behoeftigen hun recht (Spr 31:9b).’  
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 Financiële steun: 
Giften kunnen direct (en 
belasting aftrekbaar) 
gestort worden op rek. nr: 
NL85 RABO 0160228557  
tnv St. Bergambacht Helpt.  
Onder vermelding van: 
Malawi 
 

NL 78 RABO 0307300471  tnv 

penningmeester Diaconie Herv.  

Gemeente .  

Onder vermelding van: Gift 

Margreet Schilt 

 
Voor meer info: 
www.operatieafrica.nl  
 
Links: 
 
www.hervormdbergambacht.nl 
www.baobabkids.nl  
www.bcihospital.org  
 
 
Contact ThuisFrontCommissie: 
tfcmargreetschilt@gmail.com 

 

 

Chilaweni Kliniek 
Op 11 Aug hebben we onze eerste dozen medicijnen afgeleverd bij de 
nieuwe kliniek in Chilaweni. Dit tot grote dankbaarheid van de dokter. Het is 
zo frusterend om als dokter, dag in dag uit mensen weg te moeten sturen 
omdat de medicijnen niet aanwezig zijn. Zo was er bijv 2 maanden lang zelfs 
geen paracetamol en brufen. We hebben oa (kinder) antibiotica, malaria 
medicijnen, medicijnen voor SOA’s, zwangerschapstesten, malariatesten, 
verbandmaterialen, ijzertabletten etc gebracht. Er wordt een lijst 
bijgehouden waar en hoe de medicijnen gebruikt worden. Ons volgende 
bezoek is in Sept. 

  
 
Familie nieuws 
Met ons gaat het gelukkig goed. We hebben gezinsuitbreiding, 6 puppies! En 
dit zijn Zarah’s babies… ze heeft 't er maar druk mee! 

 
Eind aug zijn we een weekend weggeweest, even heerlijk genieten bij Lake 
Malawi. Naast het bijwonen van een bruiloft van vrienden, was het ook tijd 
om heerlijk even van elkaar en van de mooie natuur te genieten. 

  
Kenneth, Margreet & Zarah 
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