Verslag 3 daagse training Farming Gods Way
Locatie: Chilaweni village, Blantyre, Malawi
Datum: 28-30 juni 2017
De 3 daagse training Farming Gods way vond plaats van 28 tot en met 30 juni in Chilaweni village. De
training werd verzorgd door Mr Gomani van Crown Ministries.
Dag 1:
De training begon met uitleg over hoe men verarming van de grond en erosie van de grond tegen kan
gaan. Ook werd uitgelegd dat bomen erg belangrijk zijn voor het behoud van de grond. Dit is
belangrijk aangezien in Malawi veel bomen worden gekapt voor het maken van houtskool om mee te
koken.
Verder werden de basis principes van de Farming Gods Way techniek uitgelegd en werd het testveld
aangelegd.
Dag 2:
De dag begon met een video over Farming Gods Way, waar opnieuw de principes werden uitgelegd,
maar met behulp van beeld verduidelijkt. In de video kwamen ook mensen aan het woord met een
getuigenis over hoe deze techniek hun opbrengst soms zelfs verviervoudigd.
Na het zien van de video werd het geleerde in praktijk gebracht op het testveld.

Dag 3:
Op deze laatste dag werd uitgelegd hoe men compost kan maken, en hoe belangrijk goede compost
is. Niet alleen is het beter voor de grond het is ook vele malen goedkoper dan kunstmest.

Het testveld wordt nu bijgehouden door een mevrouw, die dit stukje land ter beschikking had
gesteld.

We kijken terug op een gezegende en geslaagde training. 255 mensen namen deel aan deze training.
De kennis is gedeeld, we hebben de mensen gemotiveerd en nu bidden we dat men het geleerde in
de praktijk zal brengen.
Om de kans van slagen te vergroten willen wij voorstellen om 4 mensen uit Chilaweni village op te
laten leiden tot trainer. Deze cursus duurt 4 weken. De deelnemers verblijven 4 weken lang bij Crown
Ministries en wordt intensief opgeleid tot trainers. Zij leren daar oa compost maken, bijen houden en
het maken van beehives (ik weet het Nederlandse woord niet) , verbouwen van groente en natuurlijk
meer over de Farming Gods Way.
Deze cursus kost €312,5 per deelnemer. De cursus vindt plaats van 18 sept tot en met 14 oktober
2017. Na afronden van de cursus zijn de trainers volledig toegerust om in hun eigen dorp mensen te
begeleiden en verder te onderwijzen.

