
Met uw bijdrage heeft de ZWO ook in 2019 weer 
projecten gekozen die wij graag de komende tijd
aan u willen voorstellen.

Het 3e themaproject, is een project  van de organisatie
Foundations for Farming, die zich bezighoudt met het 
opleiden van boeren in Maluwa trainingscentrum 
in Zimbabwe. 
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ZWO Ontmoetingskerk Rijssen

Deze PowerPoint presentatie en rapportages 
kunt u ook op de ZWO-pagina van onze 
website Ontmoetingskerk lezen.



Maluwa Training Centre traint mensen uit het dorp Nkata

Mogelijk gemaakt door:  Ontmoetingskerk Rijssen  
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We geven mensen perspectief

Van honger Naar zelfvoorziening 

De relatie met God en de natuur staat centraal in de lessen
Mensen groeien in eigenwaarde, ze gebruiken wat er is.
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De training 

• Drie dagen training 

• Drie keer per jaar 

• Twee jaar lang 

Mensen groeien stap voor stap
Samen vormen ze een groei-groep

We zien mensen groeien in het geloof 
en uit de armoede opklimmen
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De les over soya 
A. Oma doet voor hoe je een 

veldje voorbereid om soja te 
planten

B. Soja malen op de traditionele 
manier

C. Soja melk en burgers maken
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De training is gericht op de persoon:
A. Thuis bezoeken om te zien wat men 

doet met de geleerde lessen
B. Bijbelstudie is een belangrijk onderdeel 

van de cursus 
C. Moslims doen ook mee
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Gebed gevraagd voor:Abusa
Chimombo:

Ik ben de leider 
van de kerk en 
van deze groep

Agogo: Mijn man 
heeft een alcohol 

probleem 
Hij wil er mee 

stoppen maar het 
is zo moeilijk

Mary:
De jongens 

willen met mij 
trouwen maar 
ik wil nog meer 

leren 

James Shawa: 
samen met de 
Chief geef ik de 

lessen en 
begeleid de 

mensen 



Namens Nkata village: 
Dank voor jullie ondersteuning

Dankzij jullie 
bijdrage, wordt deze 
groep boeren uit 
Nkata village, twee 
jaar lang getraind.  

foundationsforfarming.nl


