
Noodhulp na hevige regenval en storm 

Zoals u ongetwijfeld via de nieuwsberichten meegekregen heeft is Malawi getroffen door hevige 

regenval, storm en overstromingen. De meeste schade is aangericht in het lager gelegen zuidelijke 

deel van Malawi, maar ook in en rondom Blantyre zijn veel mensen hun huis geheel of gedeeltelijk 

kwijt geraakt en zijn delen van de oogst verloren gegaan. 

In ons project gebied zijn 391 families hun huis geheel of gedeeltelijk kwijtgeraakt. Gelukkig heeft de 

storm en hevige regenval in ons project gebied geen levens gekost. Helaas zijn in andere delen van 

het land wel mensen omgekomen door overstromingen en het instorten van huizen. 

In foto’s: 

 



Veel mensen wonen op dit moment bij hun buren of familie leden in (maar de huizen zijn klein 2-3 

kamer huisjes) of ze wonen tijdelijk in een kerk.  

Mensen hebben op dit moment plastic sheets nodig om gevallen muren of afgewaaide daken af te 

dekken om verdere schade aan bezittingen te voorkomen, en ook het opgeslagen eten is nat 

geworden en daardoor niet meer bruikbaar. 

Gelukkig is het bijna oogsttijd en is de maïs in ons projectgebied niet verloren gegaan, God zij dank! 

We willen deze mensen helpen met maïsmeel om te voorkomen dat mensen hun maïs te vroeg gaan 

oogsten en zo een lagere opbrengst hebben van het land. Naast maïsmeel is er geen voedselhulp 

nodig aangezien er voldoende bladgroente, pompoenen, pelpinda’s etc zijn. 

Ons noodpakket bestaat uit plastic sheet, maïsmeel ( dit is het hoofdbestanddeel van een maaltijd), 

zout en wasmiddel voor het wassen van alle door modder en regen besmeurde kleding, beddengoed 

etc. 

Daarnaast willen we een project opzetten om de mensen te helpen met wederopbouw en het 

versterken van hun huizen. Mensen maken hun eigen bakstenen maar hebben vaak geen geld voor 

cement en dus gebruikt men modder. Wij zouden dus graag deze mensen willen helpen met de 

aankoop van cement om er zo voor te zorgen dat de huizen steviger gebouwd worden. Meer details 

over dit project volgen later. Op dit moment valt er nog te veel regen om met wederopbouw te 

beginnen. 

Wij zijn in Malawi heel dankbaar dat de cycloon Idai die in Mozambique en Zimbabwe veel schade 

aangericht heeft en veel levens geeist heeft, niet richting Malawi is gekomen (wat wel voorspelt 

was). God heeft ons gespaard! Tegelijkertijd bidden we met en voor onze buurlanden. 

Hartelijk dank voor uw support en gebed! 
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