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Na de Malawiviering van zondag 3 oktober j.l. waarin we u informeerden over de laatste 

ontwikkelingen van het landbouwproject in Mwanza, heeft de werkgroep Malawi veel donaties 

mogen ontvangen en daarmee is ons streefbedrag van € 10.000,-  gehaald. Daar zijn wij u allen zeer 

dankbaar voor en is het mogelijk om dit mooie project verder te ondersteunen en een bedrag te 

reserveren om de continuïteit te garanderen. We verwachten echter dat zij steeds minder afhankelijk 

worden van ons. We kunnen u melden dat de eerste inkomsten door de verkoop van de geteelde 

watermeloenen, bonen en tomaten zijn ontvangen. Dat is bemoedigend voor het vertrouwen in en 

de verdere ontwikkeling van dit project.  

Het leven staat niet stil in Malawi. Zo ook niet de groei van de gewassen die op de boerderij worden 

geteeld. Hieronder een overzicht van het perceel waar de gewassen worden verbouwd. 

 

 

Aan de onderzijde van de foto ziet u de Mwanzarivier. De vakverdeling in kleur geeft de 

perceelgrootte aan per gewas. De gewassen die er geteeld worden zijn: 1: gember (13.000 m2), 2: 

watermeloen (3.000 m2), 3: bladgroenten (800 m2), 4: tomaat (650 m2), 5: mais en pompoen (500 

m2), 6: mais (3.200 m2), 7: sperziebonen (3.000 m2). In totaal is dit 24.150 m2, oftewel 2,4 ha. Zoals 

u eerder heeft kunnen lezen is het totale perceel 5 ha. In februari zal er knoflook worden geplant en 

in overleg met de zusters nog andere groenten. 



De eerste 300 watermeloenen zijn 

geoogst en inmiddels in Mwanza en 

omgeving verkocht. Daarna volgt een 

tweede ronde van de meloenoogst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sperzieboontjes en tomaten worden ook geoogst, naar gelang de rijping. Zij zijn deels voor eigen 

gebruik en deels voor de lokale verkoop.  

 



 

 

Hiernaast een foto van 

bladgroenten. Enkele groenten die 

worden verbouwd zijn: 

Mosterdblad, chinese kool, 

bonongwe (lijkt op andijvie), sla en 

spinazie. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais wordt verbouwd als enkel gewas, maar er zijn ook 

percelen waar twee gewassen bij elkaar worden geteeld, 

zoals op de foto links, een combinatie van mais en 

pompoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste 3000 m2 gember is geplant 

en na 3 tot 4 weken zal het eerste 

groen boven de grond uitsteken. De 

gember wordt tussen de 

mandarijnenbomen gezet. In de witte 

zak zitten de gemberknollen.  

 

 

 



 

 

Met behulp van een afstandslat wordt de gember op de juiste 

afstand van elkaar geplant.   

 

 

 

 

Er is een nieuwe irrigatiepijp 

aangesloten en een pomp die het 

water uit het grote reservoir 

haalt. Ondertussen is het 

volgende perceel klaargemaakt 

voor het planten. Dit betekent 

ruggen maken, en koeienmest 

toevoegen. 316 Kilo zaden is al 

gebracht. We kijken ernaar uit 

hoe dat zal groeien tussen de 

mandarijnenbomen door.  

 

Mangochi 

In Mangochi ondersteunt onze werkgroep de bouw van een school. Na enige bouwvertraging hebben 

we het bericht ontvangen dat zij in januari 2022 met 2 klassen willen gaan starten.  

Het gebouw ziet er mooi uit en nu wordt de 

laatste hand gelegd aan de inrichting van 

de 2 lokalen. Zij willen graag 100 

schoolbanken plaatsen en nog enkele 

toiletten realiseren.  

Er zijn twee leerkrachten nodig, één daarvan 

zal een zuster van het convent  zijn. Het door 

de werkgroep gereserveerde geld dat nodig is 

voor de inrichting van de school is inmiddels 

aan de zusters gedoneerd en we hopen 

volgend jaar weer enkele foto’s te mogen 

ontvangen van de gemeubileerde klaslokalen met hun  leerlingen. 



 

Verzoek zr. Rose 

Nog niet zo lang geleden hebben we een verzoek ontvangen van zr. Rose. Zij is overgeplaatst 

naar Tsangano, naar een kliniek aan de rand met Mozambique, die Yvonne en Frank 

Diepstraten in 2002 hebben bezocht toen zr. Ernestina daar hoofd was. 

De vraag aan de werkgroep is in hoeverre we gehoor kunnen geven aan haar verzoek voor 

vervanging van o.a. lakens en matrassen en renovatie van de gebouwen, maar de grootste 

behoefte ligt nu bij het inkopen van medicijnen en reparatie van een watertank. 

Zo ziet u dat er steeds nieuwe vragen om ondersteuning vanuit Malawi blijven komen en   

daarom hopen wij dat we ook weer op u mogen rekenen om de mensen aldaar te kunnen 

blijven ondersteunen in hun noden. 

 

Dan rest ons nog u allen een Zalig Kerstmis toe te wensen en een Gezegend 2022. 

 

 

Werkgroep Malawi, 

Leonie Eurlings 

Eveline Meijer 

Jacqueline van Gaans 

Frank Diepstraten 

 

 

Uw giften blijven welkom op: 

Rekening:  NL03 INGB 0006 5254 47 
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  te Baarn 
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https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/malawi/

