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Inmiddels bent u het al gewend dat op de eerste zondag van oktober in de viering speciaal 

aandacht wordt besteed aan ons parochieproject Malawi. Alles in het licht van het thema 

van de viering “Samen onderweg”. Het schoolproject in Mangochi, bij zr. Georgina, komt al 

in een eindfase, maar vooral over het landbouwproject in Mwanza, bij zr. Elizabeth, is veel te 

vertellen. In dit schrijven wordt er al een tipje van de sluier opgelicht, maar we laten nog 

meer horen en zien in de gebedsviering van 3 oktober, waarin we ook een link leggen naar 

het Laudato Si van Paus Franciscus over de zorg en beheer van onze schepping.  

Door coronaperikelen hebben beide projecten in Malawi vertraging opgelopen, maar 

ondanks dat zijn er toch weer nieuwe stappen gezet. Het schoolgebouw in Mangochi is 

alweer een stuk mooier geworden en hopelijk wordt het deze maand in gebruik genomen. 

Hieronder een foto van het schoolgebouw. 

 

 

 

 

 

 

Mwanza 
Het landbouwproject heeft een grote vlucht genomen. Wat is er weer veel gebeurd. In 

vorige nieuwbrieven heeft u kunnen lezen hoe het land is schoongemaakt en  

voorbereidingen getroffen zijn voor de aanleg van waterleidingen en een groot 

waterreservoir.  

Inmiddels liggen de Barshapompen in de Mwanzarivier, die zorgen voor 

het vullen van het waterreservoir en irrigatie van het land. Op de foto 

ziet u er twee in bedrijf.  

 

 

 

 



 

Het grote waterreservoir is klaar en voorzien van een pomphuis met solarpompen die water 

naar andere delen van het terrein pompen.  

 

 

De plantbedden zijn klaar voor gebruik en er is al volop gezaaid en geplant, zoals sla, tomaat, 

kool en meloen.  

 

 

Meloen is een snelgroeiend gewas en kan nog dit jaar worden 

geoogst en verkocht. Dit zal de eerste opbrengst zijn uit eigen oogst 

waar geld mee verdiend wordt. In september wordt er 12.000 m2 

gember geplant en over ongeveer 9 maanden zal de gemberoogst 

worden verkocht. 

Zo komen langzaam maar zeker de eerste inkomsten binnen. De 

zusters hebben inmiddels drie weduwen in dienst genomen om in hun 

privétuin hun eigen groenten te verbouwen. 

 

Op de foto links ziet u Emmanuel die een krop sla oogst. 



In de viering van 3 oktober a.s. kunt u nog meer horen over ons project. U bent van harte 

uitgenodigd. In deze viering wordt u natuurlijk ook weer gevraagd om dit project te 

ondersteunen. Tot nu toe is de helft van ons streefbedrag van €10.000,- gedoneerd, wat op 

zich prachtig is en waarvoor we natuurlijk dankbaar zijn, maar dat is nog niet genoeg om de 

plannen voort te zetten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de viering te komen, 

maar bent u wel betrokken en enthousiast dan kunt u uw bijdrage natuurlijk ook storten op 

de volgende rekening: 

NL03 INGB 0006 5254 47 

t.n.v. Martha en Mariaparochie 

te Baarn 

o.v.v. Mwanza 

 

Met een hartelijke groet vanuit Malawi en de Werkgroep Malawi. 
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