
 

 
SMART Centre 

Wat een normale werkdag lijkt te worden, kan zomaar een onverwachte wending krijgen. Dit was onlangs 

weer het geval. Bij de werkplaats hebben we een klein kantoortje waar we vanaf ons bureau uitkijken op de 

tuin met allemaal pompen en waterputten. Deze demonstratiegrond is eigenlijk meer een etalage voor de 

ondernemers, ze kunnen met hun klanten langskomen en hen diverse werkende producten laten zien. 

De buitendeur staat altijd open en de kwikstaartjes zitten voor de deur te kwetteren. Dan stopt het geluid 

van mijn vogelvriendjes opeens en wordt op de deur geklopt. Twee mannen in bruin politie-uniform staan 

voor de deur. Ze zien er niet echt uit als potentiele klanten, dus ik vraag ze wat ze komen doen.  

Ze noemen een naam: Mr. K en vragen of ik die ken. Ik vertel dat Mr. K. één van onze voormalige studenten 

is die is opgeleid tot het boren van waterbronnen. Of ik hem kan opbellen en hem kan vragen naar de 

werkplaats te komen. Oké, zo gezegd zo gedaan. Ondertussen geef ik de agenten even een tour langs de 

pompen. Even later komt Mr. K. eraan en wordt meteen gearresteerd. Verbijsterd kijk ik naar Mr. K. die 

achterin de auto wordt geplaatst. Terwijl de auto wordt gestart vertelt de politie dat hij wordt verdacht van 

het stelen van 3 zakken cement van een oude vrouw… 

Terug achter mijn bureau probeer ik te werken, maar ik kan mijn gedachten moeilijk bij m’n werk houden. Ik 

bid voor de mensen om me heen maar speciaal voor deze man. In gedachten zie ik de politiecel en ruik de 

ondragelijke stank.. De cel die ongeveer 8 x 8 meter is en waar meer dan 40 mannen en vrouwen in voorarrest 

zitten. In de hoek van de cel is een gat in de vloer die dient als een wc. Het is echt onmenselijk als je daar 

dagen of soms weken moet zitten, zonder bed en slechts een maaltijd per dag.  

’s Avonds krijg ik van de boorder een berichtje dat hij weer thuis is. Ik krijg een verhaal te horen maar ik weet 

niet of het waar is… je weet het hier nooit zeker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen 

De afgelopen weken hebben we het druk gehad met het geven van trainingen. Zo hebben plaatselijke 

elektriciens een cursus gehad hoe we pompen op zonne-energie kunnen laten werken. Er is veel 

belangstelling voor pompen gekoppeld aan zonnepanelen.  
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Bidden en Danken 

» Danken voor recht en gerechtigheid in de wereld, dat er mensen zijn die ook het recht willen handhaven; 

» Bidden dat onrecht en corruptie zullen verminderen. Dat mensen vervuld zullen worden van de liefde van de Heere Jezus; 

» Danken met Memory, die zo gemotiveerd is om te leren naaien en daar uren voor loopt op een dag. Ze droomt ervan een eigen 

atelier te starten; 

» Bidden voor alle jonge mensen die op zoek zijn naar werk, om hun familie te kunnen onderhouden. Dat de overheid zich ook 

bekommert over het lot van deze jonge mensen; 

» Danken en bidden voor de mensen die opgeleid worden bij het SMART Centre. 
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Dit is begrijpelijk omdat het droge seizoen ongeveer een halfjaar duurt en er dan heel veel zon is.  

De trainingen zijn voornamelijk praktijktrainingen. Na een klein theoretisch gedeelte gaan we het veld in en 

laten de leerlingen zelf alles aanleggen. Terwijl ze aan het werk zijn wordt er van alles uitgelegd. 

Weer anderen hebben een training gehad hoe ze toiletten kunnen maken. Het is een genot om met de 

mensen hier te werken, ze zijn erg gemotiveerd en tijdens de lessen wordt er hard gewerkt maar ook 

regelmatig gelachen. Dat maakt het voor teacher Hans natuurlijk erg aantrekkelijk. Tijdens de ontspannen 

momenten is er ook altijd tijd voor een goed gesprek. Een persoonlijk gesprek over je geloof is hier altijd 

welkom en voor je het weet wordt er niet meer gewerkt maar worden de meningen uitgewisseld.   

Memory 

Zoals gezegd in onze vorige nieuwsbrief, ging  

Memory naar naailes. Ze moet elke dag meer  

dan 10 kilometer lopen naar haar naailes. Het  

was voor ons een soort test om te kijken of ze  

na een maand lopen nog steeds enthousiast  

was, maar dat was ze zeker, wat een pit zit er in  

dit meisje! 

“Helemaal zelf gemaakt”, roept ze regelmatig  

en toont vol trots haar creaties. Memory blijft  

ons verbazen, als ze terug komt van naailes  

weet ze onderweg haar zelf gemaakte tassen  

te verkopen. Boekhouden hoort er ook bij en zo zitten we samen achter mijn laptop om de in- en uitgaven 

bij te houden en zo weet ik (Hans) inmiddels wat een rits en wat garen kost. 😉 

Ze heeft 3 maanden les gehad en ze droomt nu van haar eigen naaimachine.  

We zien Gods hand in alles wat we mogen doen. Ben je nieuwsgierig naar een product van Memory of wil je 

wat bestellen? We regelen het graag voor Memory. 

 

 

Hartelijke groet, 

Hans en Gerrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 
 
Postadres     Skype     E-mailadressen 
   PO Box 112        omehans_bab          hans.kasbergen@gmail.com 
   Mzuzu     Telefoonnummers      gerrie.kasbergen@gmail.com 
   Malawi        Hans: +265996030134   Website  
         Gerrie: +265996090135      www.liefdevoormalawi.blogspot.com 
    

Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt     
graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking 
brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en 
Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!  
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