
UPDATE WEKEROM OCTOBER 2016 

 

Er is zeker wat nieuws te melden uit Malawi wat betreft de irrigatie. Hierbij een update. 

 

We hebben inmiddels 30 (dertig) stuks trap-pompen aangeschaft. Omdat de pompen afgeprijsd waren konden we 

meer kopen. Op dit moment werken er 23 in het veld en ik heb nog 7 in de opslag staan. Die zeven pompen gaan 

allemaal deze week nog de deur uit. Als ze alle 30 uitgezet zijn, hebben we 90 families geholpen. Drie boeren kunnen 

met één pomp werken. 

Ik denk dat we – indien enigszins mogelijk - nog 10 trappompen kunnen aanschaffen van het geld van Wekerom. Dan 

hebben we maar even 40 pompen kunnen kopen, terwijl we aanvankelijk uitgingen van de helft. Ons was verteld dat 

het trainen van de boeren veel tijd en geld zou gaan kosten. In de praktijk valt dat erg mee. De boeren weten heel 

goed hoe ze ermee moeten omgaan. En de bediening is uiterst simpel. 

 

We wachten tot er echt behoefte aan een pomp is, want we hebben geleerd dat boeren zelf het nut ervan moeten 

inzien. Het begieten van het land met een trappomp is nu eenmaal geen licht werk. Bovendien moet de boer die een 

aanvraag doet met nog twee collega’s komen, zodat ze met z’n drieën één pomp kunnen halen. 

 

Zonder te overdrijven mag gezegd worden dat dit project een groot succes is. Het begin was moeizaam omdat het 

overleg inzake irrigatie met trappompen via de kerkelijke weg te lang duurde, erg bureaucratisch bleek en het wou 

maar niet vlotten. Dat heeft ons helaas tijd gekost. Daarop hebben wij binnen het departement Mission, Evangelism 

& Training van onze Synode de handen ineen geslagen en het hele project zelf helemaal opgepakt. Daarmee is dit 

irrigatieproject een zendings-project geworden. 

 

Wie profiteren ervan? Dat zijn de boeren in het grote moslimgebied waar wij werken. Een gebied zo groot als 

Friesland, Groningen en Drenthe. In dit gebied liggen 3 Presbyteria of Classes. We geven niet alleen pompen aan 

christenen, maar ook aan moslims. Het is immers een zendingsproject. Bovendien betalen de boeren per persoon 

1000 Kwacha per maand. Op deze manier kunnen we regelmatig nieuwe onderdelen en pompen kopen. Het 

programma houdt zich dus  – als alles volgens plan verloopt – zelf overeind.  

 

Vorige week nam ik opnieuw een kijkje bij een tiental pompen en hun gebruikers. Het bleek dat de meeste boeren 

mais waren gaan verbouwen, maar er waren er ook die groenten aan het kweken waren. Hierbij wat  fotomateriaal.  

 

Tenslotte, Hervormd Wekerom hartelijk dank! Het is om stil van te worden wat jullie hebben mogen doen. De 

mensen bedankten mij en iemand gaf mij voor mijn vouw 4 dikke verse maiskolven. Ik heb gezegd dat we de Heere 

maar moeten bedanken, want we hebben het van Hem ontvangen. Hij was het die jullie harten neigde om deze 

mensen in een hongergebied eten te geven. Eén boer vertelde dat hij 4 zakken van 50 kg mais gaat oogsten. Dat 

helpt zijn gezin een half jaar vooruit. Dat is het resultaat van 3 maanden de akker bevloeien. Die vier zakken mais 

kosten nu op de markt MK 60,000 (75 euro). Het kostte hem slechts MK 3,000 (3,75 euro) plus hij kan zijn gezin 

onderhouden. Hij kan ook een deel verkopen en schoolgeld betalen voor zijn kinderen. Kortom, deze hulp blijkt 

waardevast op veel manieren. Soli Deo Gloria! 

 

In Christus verbonden, 

 

Lieuwe Schaafsma 
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