
 

  Dank voor 
 Gods bescherming elke 

dag op de weg, op het 
werk en thuis 

 Goede gezondheid. 
 Het mooie werk in de 

dorpjes 
 De verbeterde 

stroomvoorziening 
 

Gebed om/voor: 
 Wijsheid, kracht en 

geduld en Gods leiding 
in  het dagelijkse werk 
en leven. 

 Goede gezondheid 
 Veiligheid op de weg 
 Een nieuwe baan voor 

Kenneth 

Contact: 

Fam. K. Mbendera-Schilt 

PO box 1499 

Blantyre, Malawi 

+265 991952668 

Skype: margreet.schilt 

margreetschilt@hotmail.com 

        

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lieve familie en vrienden, 
 
Hoogste tijd voor een nieuwsbrief. De afgelopen maanden zijn heel druk geweest 
en het kwam er steeds maar niet van om een nieuwsbrief te schrijven. 
In het ziekenhuis is het erg druk en maken we lange dagen. Het ziekenhuis is 
gedeeltelijk privé (voor volwassenen en spoedgevallen), maar ook missie 
ziekenhuis en dat wil zeggen gratis hulp voor kinderen tot 18 jaar. De inkomsten 
die het privé werk opleverd wordt weer gebruikt om de operaties voor de kinderen 
te betalen. We zien steeds meer privé patiënten, maar ook veel kinderen met 
ingewikkelde orthopedische problemen en dus lange ingewikkelde operaties. 
Helaas moet er dus met regelmaat langer doorgewerkt worden. En dit valt mij als 
een werkende moeder best zwaar.  
Sinds 2 weken is Kenneth weer op zoek naar een andere baan. Nadat hij weigerde 
mee te werken aan corruptie, verloor hij zijn baan. Het is niet altijd makkelijk om te 
werken volgens de bijbelse richtlijnen. Wij bidden dat God deuren zal openen en 
ons de weg zal wijzen.   
Met Zarah gaat het heel goed. Ze is nu 15 maanden en al zo wijs. Wij zijn erg 
gezegend met een lieve hardwerkende nanny. Zij heeft Zarah al zoveel geleerd; 
Zarah kan tot 5 tellen, imiteert de dierengeluiden, ze zegt oa; My name is Zarah 
(mijn naam is Zarah), ‘leest’ boekjes, ze zingt zelf liedjes en nog veel meer. Maar 
natuurlijk is ze ook ontdeugend; zo klimt ze bijv op de tafel, en het liefst gooit ze 
het resterende water in haar beker om zodat ze lekker kan kliederen. Maar ja dat 
hoort er natuurlijk wel een beetje bij. 

   
 
Mobiele kliniek  
Op 8 mei is in Chilaweni een overheidskliniek geopend. De kliniek is gebouwd door 
een engelse stichting en daarna overgedragen aan de overheid. Helaas gaan veel 
processen binnen de overheid erg langzaam en dus ja de kliniek is open, maar de 
bevoorrading van het ziekenhuis is heel minimaal. We hopen de komende maand 
een vergadering te hebben met de dokter die verantwoordelijk is voor de kliniek, 
om te kijken of wij tijdelijk kunnen helpen met de aanschaf van bepaalde 
belangrijke medicijnen, zoals malaria testen en medicijnen, antibiotica en 
medicijnen tegen hoge bloeddruk. We willen de mensen na 2,5 jaar niet achterlaten 
zonder goede hulp. Dit zou ons harde werken van de afgelopen 2,5 jaar een beetje 
te niet doen. We kunnen en willen niet de verantwoordelijkheid van de overheid op 
ons nemen, daarom zal dit alleen van tijdelijke aard zijn. 
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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 

 

 

Nieuwe plannen Chilaweni village 
Nu onze mobiele kliniek in Chilaweni overbodig is geworden, is het tijd om 
te kijken op welke andere manieren we dit dorp kunnen ondersteunen en 
helpen verder te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Op 2 juni hebben we een 
vergadering gehad met de dorpsoudsten en andere belanghebbende in 
Chilaweni. Allereerst willen we de dank van de inwoners en dorpsoudsten 
van Chilaweni overbrengen. Ze zijn u/jullie heel dankbaar voor alle hulp die 
zij in de afgelopen 2,5 jaar hebben ontvangen, van gezondheidshulp tot 
zakken mais tot kunstmest tot schooluniformen. 
De community is afhankelijk van landbouw/akkerbouw, en dus leek het voor 
ons logisch dat verdere ondersteuning komt in de vorm van agrarische 
ondersteuning. Al enkele jaren is er een nieuwe techniek voor het 
verbouwen van mais, maar de mensen in Chilaweni zijn nog niet op de 
hoogte van deze techniek. Deze techniek is gebaseerd op de bijbel, Farming 
Gods Way, en is ook een mooie manier om de bijbel en het evangelie te 
gebruiken in het dagelijks leven. We hebben contact gelegd met een andere 
organisatie hier in Blantyre die zich vooral richt op agrarische 
ondersteuning en verbeterde landbouw. We proberen nu een training in 
Chilaweni te organiseren zodat dit belangrijke onderwijs voor iedereen 
beschikbaar is.  
Vanuit de community werden ook andere projecten aangedragen, zoals  het 
houden van geiten/varkens, visteelt, de aanplanting van fruit en kruiden 
bomen rondom scholen en peuterspeelzalen, een nieuwe waterput, bijen 
houden en studie beurzen voor middelbare school / universiteit studenten. 
Er is nog genoeg te doen dus. We hebbben aangegeven dat wij niet alles 
kunnen doen, en nu eerst een kosten plaatje moeten opstellen. De 
dorpsoudsten hebben ook per project aangegeven hoe elk van deze 
projecten ten goede komt van de hele community en niet maar van 
enkelingen. 
In de volgende nieuwsbrief zal er meer nieuws volgen over de nieuwe 
projecten.  
 
In april hebben we heerlijk mogen genieten van een korte vakantie met de 
familie in Zuid Afrika. Heerlijk om even bij te komen en te genieten van het 
samenzijn.

 
Wij wensen u/jullie allen een heerlijke, zonnige zomervakantie! 

Kenneth, Margreet & Zarah 

http://www.operatieafrica.nl/
http://www.hervormdbergambacht.nl/
http://www.baobabkids.nl/
http://www.bcihospital.org/

