
De draad weer opgepakt 

Na een tijdje met verlof in Nederland, heerlijk met onze kinderen en kleinkinderen, zijn we nu weer terug in 

Malawi. Wat schrijnend dan om te zien, al die luxe en overvloed aan eten en cadeaus rond de 

feestdagen in Nederland. Terwijl we tijdens het terug rijden naar Mzuzu kinderen in de bomen zien klimmen 

om onrijpe vruchten te plukken. We zijn terug in Malawi, terug in de armoede en de honger. 

De kinderen vinden het fijn om ons weer te zien en lopen zwaaiend langs als ze naar school gaan, zonder 

ontbijt en hun trommel in hun tas is leeg, misschien kan iemand anders iets delen. 

We willen de lieve mensen in Nederland bedanken die het mogelijk maakten om tijdens deze moeilijke 

periode de kinderen uit de buurt elke morgen van een gezonde maaltijd te voorzien. 
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Bidden en Danken 

» Wilt u danken dat we ervaren dat God altijd bij ons is en dat er mensen om ons heen staan die voor ons bidden en ons 
ondersteunen.

» Wilt u bidden dat Memory (20) een vak als naaister mag leren en dat zij daardoor voor zichzelf en haar familie kan zorgen.

» Wilt u bidden voor een goede oogst en voldoende voedsel voor het komende jaar. We zijn hier nu vier jaar en hebben al drie 

keer een hongersnood mee gemaakt.
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Memory 

Niet dagelijks maar zeker wekelijks staan er mensen bij het hek, ze hebben honger of willen werk. Je hoort 

de verhalen aan, soms zijn ze ongeloofwaardig. Som ongeloofwaardig maar toch waar. 

Verleden week klopte Memory (20) aan, samen met haar stiefmoeder. We gingen net op de veranda zitten 

voor ons huis, het is mooi om de zon onder te zien gaan bij de palmbomen. Het is rustig in de straat, de 

laatste vogels zingen nog, stil zitten we te genieten, totdat er op de poort geklopt wordt. 

Memory is sinds haar derde jaar wees en opgevoed door haar stiefmoeder. Haar verhaal klinkt 

ongeloofwaardig, haar beide biologische ouders en haar stiefvader zijn overleden. En sinds kort woont ook 

het zoontje (4) van haar zus in huis omdat haar zus ook is overleden.  

We pakken er twee stoelen bij en zo beginnen we het gesprek. Nadat ze vorig jaar de middelbare school heeft 

afgemaakt trekt ze er elke dag op uit om werk te vinden. Ze loopt soms meer dan 30 kilometer op een 

dag, maar kan geen werk vinden. Daarom vraagt ze een startkapitaal om een eigen bedrijfje te 

beginnen. Gezien onze ervaringen van de afgelopen vier en een half jaar zijn we niet gelijk enthousiast, we 

vragen haar om met een plan te komen. Een week later staat Memory met haar stiefmoeder weer voor de 

poort. Een plastic tas met een schoolschrift en een pen. Vol enthousiasme gaat ze vertellen wat ze graag 

zou willen.  “Echt, dit wordt een groot succes”,  zegt ze verlegen lachend. Haar schrift gaat open en 

werkelijk alle cijfers staan op een rijtje. “Ze droomt in het groot”, denk ik bij mezelf. Maar de investering 

die ze wil is ver boven ons budget en niet erg realistisch. De week erna ontmoet ik een collega die ook 

vrouwen opleidt als naaister en dat brengt me op een idee. Memory gaat vanaf morgen vier weken bij 

twee naaisters meelopen en een vak leren. Ze is enthousiast en heeft er erg veel zin in. 

Zo brengt God iedere keer weer nieuwe mensen op ons pad. 

Jezus leeft en wij met Hem! 
Hartelijke groet, 

Hans en Gerrie 

Contactgegevens 
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   Malawi    Hans: +265996030134 Website 
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