
  Dank voor 
 De noodhulp die we hebben 

kunnen verlenen 
 Zarah’s goede tijd op school 
 De nieuwe 

gezondheidslessen 
 Onze goede gezondheid 
 Het succesvolle visdam 

project 
 

Gebed om/voor: 
 Gods voorziening in het 

steeds duurder wordende 
dageljkse leven 

 Gods bescherming op de 
weg 
 De maanden van 
voorbereiding en afscheid 
nemen in Malawi 

Contact: 

Fam K Mbendera 

+265 991952668 

margreetschilt@hotmail.com 
 
 

 

 

 

 

              

Familie en vrienden, 
 
Eindelijk de tijd gevonden om het laatste nieuws uit Malawi op papier te zetten. 
We hebben drukke maanden achter de rug. In het ziekenhuis was het erg druk 
en dus was er maar weinig tijd voor andere dingen. 
 
Familie nieuws 
Wij hopen begin Januari 2020 naar Nederland te komen... voorgoed... 
Dit was (en is) geen makkelijke beslissing; Malawi is ons thuis. Zeker voor 
Kenneth en de meiden, maar ook voor mij na 8,5 jaar. De voornaamste reden 
dat wij naar Nederland hopen te verhuizen is omdat we het schoolgeld voor een 
goede school in Malawi niet kunnen betalen. Onze salarissen zijn niet 
toereikend genoeg om Zarah en later Amayah naar een school op internationaal 
niveau te sturen. 
Bij aankomst in Nederland hopen we een Chavez proces via de IND te starten 
om zo op basis van het EU recht van de kinderen een verblijfsvergunning voor 
Kenneth te krijgen. Grote veranderingen en spannende maanden dus. 
 
Het dagelijks leven in Malawi wordt steeds duurder. Zo ging de prijs van het 
brood bijv met 16% omhoog en de prijs van 1kg suiker met 38%. En de 
salarissen veranderen niet of nauwelijks. 
Verder gaat het gelukkig goed met ons. Zarah’s zomervakantie is begonnen. Ze 
had een ‘eind van het schooljaar play’ op school waarin ze samen met haar 
klasgenoten mocht zingen en dansen. En ook hebben ze een thema week over 
Malawi gehad. Ze is geslaagd voor de peuterspeelzaal en gaat nu naar de 
volgende klas (vergelijkbaar met de kleuterschool). Ze herkent alle letters en 
begint al kleine woordjes te lezen. 
Met Amayah gaat het ook goed. Ze is erg ondernemend en ondeugend en t liefst 
speelt ze de hele dag buiten. En slapen... nou liever niet. 
 

  
 
Update noodhulp 
De mensen die alleen cement nodig hadden voor het ‘renoveren’ van hun huis 
hebben dit in April gekregen en deze huizen staan weer stevig. 
De mensen die een nieuw huis nodig haddden, zijn eerst zelf begonnen met het 
maken van bakstenen. De stenen zijn nu bijna klaar. Zodra de stenen klaar zijn, 
verzorgen wij het cement en kunnen ze gaan bouwen. 
Dit proces duurt langer, maar het empowered de mensen en het geeft hen een 
eigen verantwoordelijkheid. Het huis is zo ook eigen en niet een gift.  
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Update OperatieAfrica 
… geef de armen en behoeftigen hun recht (Spr 31:9b).’  

 
 

July 2019 
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Financiële steun: 
Giften kunnen nu direct (en 
belasting aftrekbaar) 
gestort worden op rek. 
nr:160228557 tnv St. 
Bergambacht Helpt.  
Onder vermelding van: 
Malawi 
 
 
Voor meer info: 
www.operatieafrica.nl  
(deze website is wel in het 
Engels!) 
 
Links: 
 
www.hervormdbergambacht.nl 
www.bcihospital.org  
 
 
Contact ThuisFrontCommissie: 
tfcmargreetschilt@gmail.com 

Visdam project 
In mei hebben we het visdam project afgerond. 6000 jonge visjes zijn uitgezet 
in de visdam. 2 mensen van het ministerie van visserij zijn langs geweest om 
de mensen te onderwijzen in onderhoud en voeding van de vissen. Deze 
vissen zullen de community voorzien van proteine voor dagelijkse maaltijden. 
De commissie die verantwoordelijk is voor de visdam verkopen de vis voor 
een klein bedrag aan mensen binnen de community. Dit geld is geen inkomen 
maar wordt gebruikt voor onderhoud van de visdam en visvoer en 
ondersteuning van arme gezinnen.  

 
 
Gezondheidslessen 
De gezondheidslessen in de dorpjes zijn weer gestart. En deze keer doe ik het 
niet zelf maar een malawiaanse verpleegkundige. Haar salaris wordt betaald 
door een sponsor uit Engeland en wij nemen de kosten voor lesmateriaal en 
transport voor onze rekening. Wij zijn heel blij dat de gezondheidslessen zo 
door kunnen gaan, zonder dat ik zelf de dorpjes in ga. Op zich mis ik het 
veldwerk wel een beetje, maar ik ben ook moeder en wil naast 4 dagen 
werken in het ziekenhuis ook zoveel mogelijk tijd doorbrengen met de 
meiden; ze groeien zo snel.  
In totaal worden de lessen in 8 dorpjes gegeven.  

 
 
Voor nu een hartelijke groet en een hele fijne vakantieperiode! 
 

Kenneth, Margreet, Zarah & Amayah 

 

  
        

 

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

