
 

  Dank voor 
 Gods bescherming elke 

dag op de weg, op het 
werk en thuis 

 Goede gezondheid. 
 Onze banen 

 
Gebed om/voor: 

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

 Goede gezondheid 
 Veiligheid op de weg 
 Wijsheid voor het 

wederopbouw project 
 Rust in het ziekenhuis 

 

Contact: 

Fam. K. Mbendera-Schilt 

+265 991952668 

Skype: margreet.schilt 

margreetschilt@hotmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lieve familie en vrienden, 
 
Hoogste tijd voor een update uit Malawi. Zoals u in onze extra nieuwsbrief heeft 
gelezen hebben we te maken gehad met hevige regenval. Gelukkig hebben wij er 
naast natte voeten en een slecht begaanbare weg, geen overlast van gehad. 
 
Update Noodhulp 
Hartelijk dank voor de giften die binnen zijn gekomen voor de noodhulp. We 
hebben afgelopen weekend 414 families kunnen ondersteunen met rijst (de mais 
meel was volledig uitverkocht), zeep, zout en plastic sheets. Namens de getroffen 
families in Chilaweni heel hartelijk dank voor uw/jullie hulp. 

 
Kenneth spreekt de mensen in Chilaweni toe 

  
En nu is het tijd voor Fase 2; de wederopbouw.  Wij denken hierbij aan het 
verstevigen van de gedeeltelijk gevallen huizen door middel van cement. En het evt 
herbouwen van een aantal volledig ingestorte huizen. Maar dit alles is afhankelijk 
van de hoeveelheid geld die we beschikbaar hebben. En dit project kan pas starten 
zodra het regenseizoen over is. 

Gelukkig zijn de velden in Chilaweni niet beschadigd en dus kan de mais bijna 
geoogst worden. Wat een reden voor dankbaarheid! We zijn God ook heel dankbaar 
dat de aangekondige cycloon Idai Malawi niet in volle kracht bereikt heeft!  
 
Zaden project 
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een zaad en kunstmest project. Het 
werkt als een soort subsidie; wij betalen de helft van de kosten voor het zaad en 

face 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    
   

     

 

 
                   
  
  

 

Update OperatieAfrica 
… geef de armen en behoeftigen hun recht (Spr 31:9b).’  

 
 

Maart 2019 

 

Inzamelingsactie voor slachtoffers 
van de overstromingen op Zarah’s 
school 

Hoera, Zarah 3 jaar! 

mailto:margreetschilt@hotmail.com


 

  

 

 

 

 

 

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 

 

 

Schoon drinkwater Chilaweni 
Zoals we in de laatste nieuwsbrief van 2018 schreven, was er gebrek aan 
schoon drinkwater in Chilaweni. Begin Januari hebben we 2 waterputten 
kunnen laten repareren en daarnaast is er ook een nieuwe waterput 
geboord. Alle 11 dorpjes van de gemeente Chilaweni hebben nu weer schoon 
drinkwater en ook de school en het voedingsprogramma hebben weer 
toegang tot schoon drinkwater! Dit brengt een SMILE op onze gezichten! 

  
 
Familie 
Met ons gaat het verder goed. Helaas zijn beide kinderen verkouden, maar ja 
daar ontkom je niet aan met jonge kinderen. Zarah gaat sinds januari naar 
school. De eerste 5 weken ging ze 3 ochtenden per week, maar nu gaat ze de 
hele week. Ze heeft het heel erg naar haar zin en vraagt zaterdag al of ze de 
volgende dag weer naar school mag, maar gelukkig hebben we dan nog 
zondagsschool op zondag.  
Amayah, onze kleine ondeugd, staat los! We genieten erg van haar 
aanstekelijke lach en van haar ondeugd. Daarnaast is het ook zo leuk om de 
meiden samen te zien spelen, wat een zegen! 
 
Voor nu een hartelijke groet uit Malawi! Wij zijn erg dankbaar voor alle 
giften die we steeds weer mogen ontvangen en we houden u/jou op de 
hoogte van het wederopbouw project.  

  
Kenneth, Margreet , Zarah & Amayah 

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

