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Viering voor jong en oud. 
 

LANDBOUWPROJECT MWANZA 

Zondag 2 oktober, om 10.00u zal er weer een viering worden gehouden 

die in het teken staat van ons parochieproject Malawi. Deze keer zal de 

werkgroep kinderwoorddienst meehelpen om er een viering van te maken 

voor jong en oud. Ons Ecclesiakoor zal enkele Afrikaanse liederen laten 

horen. Iedereen is van harte uitgenodigd en vooral met de hulp van jonge 

mensen willen we de viering een levendig karakter geven. Er is weer 

genoeg te vertellen over de projecten in Malawi die u zo trouw 

ondersteunt. Als u verder leest wordt er alvast een tipje van de sluier 

opgelicht. 

 

Kijk eens wat een bijzondere foto van het landbouwproject in Mwanza. 

Deze vrouwen en mannen staan dagelijks om 7 uur klaar om te werken op 

het stuk grond dat de zusters beschikbaar hebben en waar aQysta haar 

waterpompen het werk laat doen. 

Zien jullie die enorme 

zak achter de mensen. 

Ook dat is weer zo een 

geniale vondst om het 

land te irrigeren. Leeg 

kan hij overal op het 

land een plek krijgen 

waar je wilt bevloeien; 

dan laat je hem 

vollopen en vervolgens 

via kraantjes weer 

leeglopen. 
 

Iedere keer weer worden we enthousiast van de verhalen en reportages 

van deze ontwikkeling. De ene keer vanwege de opbrengst van weer een 

oogst, de andere keer vanwege uitbreiding van het gebied, waarvoor nu 

zo een vijftig (!) mensen een stuk land kunnen bewerken en daarvoor 

krijgen betaald. 

Ieder is verantwoordelijk voor het eigen stuk grond, waardoor ze 

gestimuleerd worden er zo goed mogelijk voor te zorgen. Door de 

uitbreiding van het gebied is aQysta in staat om langer aan de plaatselijke 

mensen begeleiding te geven en ze deskundig te ondersteunen. 

Uiteindelijk zal men zelfstandig verder moeten gaan en dan is het fijn dat 

Tim van der Linden daar het volste vertrouwen in uitspreekt. 



De komende tijd willen we ons ook meer gaan richten op de school in 

Mangochi, die in januari van dit jaar is gestart. We vragen  daarom meer 

informatie, maar vooral ook wat foto’s, zodat we daar meer over kunnen 

vertellen. 

En tot slot: ook dit jaar is er weer trouw financiële ondersteuning 

gegeven, waardoor het mogelijk is om de projecten te ondersteunen. 

Want naast de projecten in Mwanza en Mangochi zijn we in staat om de 

studie van enkele leerlingen en studenten mogelijk te maken. Ook is er 

om financiële ondersteuning gevraagd door Father James, een priester die 

Frank Diepstraten en Jacqueline van Gaans in 2019 hebben ontmoet. Al 

eerder hebben we hem ondersteund met de aankoop van een auto, 

waardoor het voor hem veel makkelijker werd om zijn parochianen te 

bezoeken, dat hij voorheen met zijn brommer deed.  
 

Father James is ook 

begonnen met het telen 

van groenten  en moet 

nu met de gieter zijn 

planten water geven. 

Het ziet er veelbelovend 

uit, maar hij wil graag 

een pomp aanschaffen 

voor een waterbron en 

vraagt of we hem met 

de aankoop daarbij 

kunnen helpen  Want  

door de overstromingen 

en nu ook weer door 

droogte is er nog steeds 

honger op bepaalde 

plaatsen en deze initiatieven helpen om de situatie te verbeteren. 

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Wij verwelkomen u graag op zondag 2 

oktober. 
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