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Beste lezers, 

Inmiddels is de oogst binnen, maar 

helaas voor velen weer niet goed. De 

meeste mensen hebben nu nog wel te 

eten, maar zullen snel door hun 

voorraad heen zijn.  

Het voedingssupplement, Sibusiso, 

dat ik voor het voedingsprogramma 

gebruik, ziet eruit als pindakaas. Een 

pot is voldoende om een kind onder 

de vijf jaar, 2 weken van extra 

voedingssupplement te voorzien. Om 

de 8 weken, worden alle kinderen die 

aan het voedingsprogramma 

deelnemen gewogen. Dat is een 

drukke bedoeling. We proberen 

iedereen in een rij te laten staan om 

daarna om de beurt alle kinderen 

rustig op de weegschaal te laten 

staan of zitten. Dat is iedere 8 

weken weer een hele uitdaging! Met 

het huidige gewicht in het 

gezondheidsboekje, komt dan ieder 

kind bij mij langs en kijk ik of er 

medische problemen zijn, of de 

Sibusiso correct wordt in genomen 
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en of de kinderen in gewicht 

toenemen. Als een gewichtstoename 

wordt gezien, dan kijk ik of het 

streef gewicht voor de betreffende 

leeftijd is bereikt en of we 

eventueel kunnen stoppen. 

Onderstaand voeg ik weer wat 

foto´s toe die gemaakt zijn op een 

van deze weeg dagen.  

 

 
 

Tijdens ons jaarlijkse bezoek aan  

Nederland, in maart, werd ik 

uitgenodigd om bij de vereniging 

´Samenredzaamheid Dreumel´ een 

praatje te komen doen over mijn 

werk in Malawi. Er was door de 

verschillende dames het een en 

ander gebreid, wat ik mee terug naar 

Malawi heb genomen om uit te delen 

aan de kinderen van het 

voedingsproject. Over de jaren heen 

zijn er een aantal andere vrouwen 

geweest die kleren hebben gebreid 

voor de kinderen in Cape Maclear. Ik 

wil bij deze graag deze mensen 

bedanken. 

 

  
 

Het is erg lastig, zo niet onmogelijk 

om iedereen persoonlijk te bedanken 

voor alle hulp die ik heb gehad in de 

afgelopen 13 jaar, dat ik nu in Afrika 

ben. Die hulp varieert in 

verbandmateriaal, kleding, 

medicijnen, geld, acties om geld in te 

zamelen, website bijhouden, en dan 

mis ik waarschijnlijk nog een aantal 

dingen. Ik hoop op deze manier toch 

de meeste mensen te kunnen 

bereiken en bedanken! 

Bij deze wil ik ook iedereen een 

prettige zomervakantie toewensen! 
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