
 

  Dank voor 
 Gods bescherming elke 

dag op de weg, op het 
werk en thuis 

 Goede gezondheid. 
 De voorspoedige 

zwangerschap 
 

Gebed om/voor: 
 Een voorspoedige 

zwangerschap 
 Wijsheid, kracht en 

geduld en Gods leiding in  
het dagelijkse werk en 
leven. 

 Goede gezondheid 
 Veiligheid op de weg 
 Het succes van de nieuwe 

projecten 

 

Contact: 

Fam. K. Mbendera-Schilt 

PO box 1499 

Blantyre, Malawi 

+265 991952668 

Skype: margreet.schilt 

margreetschilt@hotmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familie en vrienden, 
 
Tijd voor een nieuwe update uit Blantyre. Het regenseizoen valt helaas erg tegen 
dit jaar. De regen valt heel lokaal en lang niet genoeg. En dus is veel mais niet tot 
rijping gekomen en helaas is er dus opnieuw een tegenvallende oogst te 
verwachten. Ook de temperaturen zijn nog steeds erg hoog voor de tijd van het 
jaar. We hebben nog geen officieel rapport ontvangen wat betreft de mais 
opbrengst in Chilaweni. Men verwacht begin volgende maand te oogsten. De 
mensen zijn aangeraden om naast mais ook alternatieve gewassen te planten, zoals 
zoete aardappels en cassave. Deze gewassen zijn minder afhankelijk van de regen. 
 
Familie nieuws 
Op 8 maart is Zarah 2 geworden, wat gaat de tijd toch snel! We hebben met elkaar 
een leuk verjaardagsfeestje gehad en Zarah is ontzettend verwend. Ze was ook erg 
onder de indruk van het feestje en kon maar geen genoeg krijgen van het openen 
van de cadeautjes. Bedankt ook voor de felicitaties die we vanuit NL ontvingen, via 
post, email en whatsapp.  

   

   
Met de zwangerschap gaat het ook goed. We zijn al in week 28. Nog 3 maandjes en 
dan hopen we met z’n viertjes te zijn. Naast vermoeidheid, heb ik nagenoeg geen 
klachten en dus genieten we met elkaar van de zwangerschap, wat een zegen! 
 
Naast het gewone werk, is Kenneth ook begonnen met een kleine ‘bij-bussiness’; hij 
groeit en verkoopt allerlei kruiden planten/stekjes zoals basilicum, peterselie, 
thyme, origanum, aloe vera etc. Dit is naast een leuke hobby, ook een klein 
financieel extraatje waar we dan af en toe iets leuks mee doen als gezin. 
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… 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 

 

 

Bomen project 
Door het uitblijven van de regen zijn de bomen later geplant dan gepland 
was, maar in December zijn de bomen uiteindelijk allemaal de grond 
ingegaan.  
En eind Januari kregen wij nog een gratis extra levering van ruim 100 
bomen. Deze zijn ondertussen ook geplant.  

  

  
 
Live stock project – update  
Een paar kippen hebben het niet gered maar voor de rest gaat het goed met 
de geiten, varkens en kippen die we in november vorig jaar uitgedeeld 
hebben. Het is nu wachten op de eerste ‘kleintjes’, zodat het project zich 
verder kan verspreiden. 
 
Mobiele kliniek 
Foto impressie 

  
 
Tot ziens in de volgende nieuwsbrief! Wij wensen u/jullie alvast gezegende 
en goede paasdagen! 
  

Kenneth, Margreet & Zarah 

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

