
 

  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 
 Goed regenseizoen en 

goede oogst 
 Rust in het ziekenhuis 

 

Contact: 

Fam. K. Mbendera-Schilt 

+265 991952668 

Skype: margreet.schilt 

margreetschilt@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Lieve familie en vrienden, 
 
Alweer de laatste nieuwsbrief van 2018, ongelooflijk wat gaat de tijd toch snel! Op 
moment van schrijven regent het heerlijk, en Malawi kleurt weer groen; heerlijk na 
alle droge, hete maanden.  
 
Schoolgeld 
In Oktober hebben we dankzij jullie steun schoolgeld en schooluniformen kunnen 
betalen voor 42 basisschool leerlingen en 5 voortgezet onderwijs studenten. 
 
Voedselhulp 
De oogst van begin dit jaar viel door een gebrek aan voldoende regen tegen en dus 
ontvingen wij vanuit de gemeente Chilaweni het teleurstellende bericht dat een 
groot aantal families niet voldoende voedsel hebben voor meer dan 1 maaltijd per 
dag. En de nieuwe oogst wordt pas rond eind maart/begin april verwacht.  

  
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 
65% van de kosten voor het kunstmest. Op deze manier dragen de mensen zelf ook 
hun steentje bij en zijn zij ook verantwoordelijk voor dit project, maar nog 
belangrijker op deze manier kunnen mensen hun eigen eten verbouwen; de totale 
kosten voor zaad en kunstmest is nl voor de meeste mensen niet op te brengen. Tot 
nu toe zijn al 200 gezinnen geholpen. We bidden met hen om een gezegend 
regenseizoen en een grote oogst. 
Daarnaast wordt de Farming Gods Way methode opnieuw uitgelegd en 
gepraktiseerd in de gemeente.  
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Update OperatieAfrica 
… geef de armen en behoeftigen hun recht (Spr 31:9b).’  
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Mobiele kliniek 
Helaas hebben we in December afscheid moeten nemen van 2 vrijwilligers; de 
huisarts uit Engeland en de verpleegkundige uit Australie zijn helaas met hun 
gezin terug gegaan naar huis.  
Maar gelukkig kan ons werk in de mobiele kliniek gewoon doorgaan, huisarts Alex 
uit Engeland en de malawiaanse verpleegkundige Gladys  komen ons team 
versterken. We zijn erg dankbaar voor hun inzet! 
En sinds een paar maanden kunnen we door de aanwezigheid van een 
geregistreerde arts in ons team, de medicijnen goedkoper inkopen! 

 
Schoon drinkwater 
De gemeente Chilaweni bestaat uit 11 dorpjes. Elk dorp heeft een waterput om zo 
voor schoon en veilig drinkwater te zorgen. Helaas is de waterput in een van de 
dorpjes al geruime tijd kapot. En sinds 2 weken zijn nog 2 andere waterputten 
kapot, waaronder de waterput bij de scholen. En door gebrek aan schoonwater is 
het voedingsprogramma van Mary’s Meals 
(https://www.marysmeals.org.uk/what-we-do/where-we-work/malawi/) op de 
scholen stopgezet.  
Afgelopen week is de organisatie Mozagua langs geweest om te beoordelen of de 
waterputten gerepareerd kunnen worden. Helaas woont Hans Kasbergen te ver 
weg (zo’n 12u rijden) om ons te kunnen helpen. Twee van de drie waterputten 
kunnen gerepareerd worden, 1 waterput helaas niet en moet opnieuw geboord 
worden. Voor het totale project is € 7000 nodig. Onze prioriteit op dit moment is 
om de waterput bij de scholen in ieder geval te laten repareren zodat, zodra de 
scholen weer open gaan in Januari, het school voedingsprogramma weer gestart 
kan worden.  
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 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 

 

Beit Cure international Hospital 
Ik, Margreet, ben eind oktober na een lang verlof weer aan het werk gegaan. 
Het is goed om weer aan het werk te zijn als operatieassistent, maar ook wel 
vermoeiend. Gelukkig zijn we gezegend met een lieve nanny die goed voor 
onze meiden zorgt en de meiden genieten ook van de zorg en de tijd die de 
nanny voor hen heeft. Zarah knutselt veel; verfen, kleuren, plakken en zo 
leert de nanny haar spelenderwijs ook steeds nieuwe dingen. En koekjes 
bakken is wel het hoogtepunt van de week. 
De afgelopen maanden was het erg druk in het ziekenhuis en hebben we veel 
ingewikkelde en soms lange operaties uitgevoerd. Ondanks de vermoeiheid, 
ben ik ook dankbaar dat ik onderdeel van een team mag zijn dat deze 
kinderen nieuwe hoop voor de toekomst geeft. Het is momenteel onrustig in 
het ziekenhuis aangezien er herstructurering plaats vindt en dit leidt tot een 
stressvolle werkomgeving. Bid u mee dat dit mooie werk door mag blijven 
gaan en dat de rust in het ziekenhuis snel terug mag keren? 

 
 
Kerstgroet 
Vanuit Malawi wensen wij u allen een gezegend en heerlijk Kerstfeest. Wij 
hopen dat het LICHT van Kerst uw en jouw leven mag opLICHTen. En 
daarnaast wensen wij u/jou alle goeds en zegen voor 2019! 

 
Kenneth, Margreet , Zarah & Amayah 

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

