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Voor het eerst brandde er een lamp in
Mittongwe’
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Derco Methorst met jongeren in Malawi.

SCHERPENZEEL/RENSWOUDE Ondernemer Derco
Methorst uit Scherpenzeel schakelt in zijn vrije tijd
ondernemers, particulieren en kerken in de regio in om
geld en bouwmaterialen in te zamelen voor een dorp in
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MATERIAAL OF GELD 

Malawi. ,,In dit droge gebied wordt het steeds groener’’,
merkt hij op.

n Renswoude staat een container klaar om gevuld te worden met
bouwmateriaal voor Malawi. De container gaat rond maart met een

vrachtschip naar Mozambique en daarna met de trein en een vrachtwagen
naar Malawi, waar hij in het midden van het land, in het gehucht Mittongwe,
zal worden uitgeladen. Hier bouwt de plaatselijke bevolking op het terrein
van Tree of Life een medisch centrum, een opslagruimte voor gedroogd
voedsel, een opleidingscentrum/werkplaats en een centrale keuken. De
mensen krijgen daarbij hulp van acht inwoners van Scherpenzeel,
Renswoude, Lunteren, Veenendaal en Ederveen. In Malawi bivakkeren zij in
tenten of in het gastenverblijf op het driehonderdvijftig hectare grote terrein. 

Scherpenzeler Derco Methorst (44) is een van
hen. ,,De beheerders, Deon en Sarah uit Zuid-Afrika, zorgen er dan voor dat
we niets tekort komen’’, zegt hij. Vanuit zijn kantoor aan huis kijk je uit op
het Oosteinde in Scherpenzeel. De container, die is opgehaald in de haven
van Rotterdam, staat op het terrein van Veldhuizen & Bisselink Kerstbomen
aan de Barneveldsestraat in Renswoude.

(Lees verder onder de foto)
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RIETEN MATTEN 

Container staat klaar in Renswoude. - Familie Methorst

Over enkele weken staat de container vol materialen van bedrijven die onder
andere Methorst uit zijn netwerk kent. Doordat hij als eigenaar van Foliant
Bouw voor meerdere bouwbedrijven en architecten uit de regio werkt, is hij
helemaal thuis in de wereld van aannemers, leveranciers, installateurs en
ontwikkelaars. De meesten van hen zijn graag bereid om bij te dragen met
materiaal of geld, als Methorst hen heeft verteld over wat op de
trainingsboerderij in Malawi is bereikt. Naast bedrijven en particulieren
dragen onder andere meerdere kerken uit de regio bij aan de ontwikkeling
van het gebied.

Zijn vrouw Germa, en  hun dochters Aniek, Carlijn en
Emma, gingen in oktober vorig jaar mee om te zien wat in Malawi van de
grond was gekomen. Net als Bianca Prins uit Renswoude, die bij de stichting
Tree of Life in Ede werkt, met haar man André en twee dochters, en Arjan
van de Vliert uit Ederveen, met zijn vrouw Klarinda en vier dochters. ,,Ze
waren onder de indruk, dit was een zeer bijzondere trip’’, vertelt Methorst.
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ONTBOSSING

Het gebied rond Mittongwe is heuvelachtig. Rond de boerderij die het Zuid-
Afrikaanse echtpaar beheert, woont de plaatselijke bevolking in hutjes.
,,Daarin slapen ze op rieten matten op de beton- of zandvloeren. In een hut
hangen meestal enkele kleden, om de hut in ruimtes te verdelen’’, vertelt
Methorst. Een gehucht breidt uit als een jongen met een meisje uit het dorp
wil trouwen en als zijn schoonvader daarmee instemt. Dan bouwt de jongen
er een hutje bij, naast dat van zijn schoonvader, waarin hij met zijn bruid
gaat wonen.

De winters en zomers zijn in Malawi omgedraaid. In
augustus is het er hartje winter, dan is het rond de 25 tot 30 graden. In de
zomertijd kan het in november zomaar 53 graden worden. ,,Dan is het echt
warm’’, zegt Methorst, die er in beide perioden was. ,,Maar als je genoeg
water drinkt, is het toch wel te doen.’’ De lucht is er droger, legt hij uit, en
daardoor voelt het minder warm aan dan bij soortgelijke temperaturen in
Nederland. De regentijd duurt ieder jaar van half november tot februari,
maar het regent dan zeker niet onafgebroken. ,,Soms enkele buien’’, zegt
Methorst. ,,Malawi is een erg droog land geworden, mede door snel gaande
ontbossing.’’

De eerste keer dat hij in het gebied met zo’n vijfentwintigduizend inwoners
kwam, in augustus 2021, verbaasde hij zich nog over de primitieve
omstandigheden waarin de mensen leefden. De vrouwen gingen elke dag
houthakken om te koken. Met een emmer op hun hoofd en een kind in een
doek liepen sommigen wel anderhalf tot twee uur naar de dichtstbijzijnde
waterput, die door de plaatselijke overheid was aangelegd. ,,Voor hen stond
het verzamelen en bereiden van voedsel iedere dag op de eerste plaats’’,
merkt Methorst op. De mensen aten niets dan maïs: ‘s ochtends, ‘s middags
en ‘s avonds. Verder stond er niets op het menu.

(Lees verder onder de foto)
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VOETBALCOMPETITIE

Hutjes in het dorp in Malawi - Familie Methorst

Daar wil hij samen met Tree of Life en de beheerders van de boerderij,
verandering in brengen. Door andere landbouwmethoden te introduceren,
waardoor je een hogere opbrengst kunt krijgen, met meer soorten groenten
en fruit. ,,We hopen dat dit werk zich als een olievlek gaat uitbreiden’’, zegt
Methorst. Onlangs zijn de eerste papaja’s en bananen geoogst. Omdat er op
zo’n moment heel veel van is, wordt een gedeelte gedroogd, zodat men het
kan worden bewaard. ,,Eind volgende maand, is onze inschatting, is er
nauwelijks eten meer en zijn de voorraden op. Voor Malawi komt er een
zwaar jaar aan, waarin de honger waarschijnlijk nog erger zal zijn dan het
afgelopen jaar. Het deel van de oogst dat is gedroogd, kan dan weer worden
gegeten, nadat het is geweld in water.’’

Voordat het zover kwam, moest de plaatselijke
bevolking ervan worden overtuigd dat andere landbouwmethoden betere
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NIET VAN TE MAKEN

resultaten zouden opleveren. ,,Dat gaat niet vanzelf, want ze werkten al van
generatie op generatie op die manier. Om stapje voor stapje verder te komen,
hebben we bijvoorbeeld eerst een voetbalcompetitie opgezet. Uiteindelijk
doen hier nu zevenhonderd zestig kinderen aan mee. Ze hoeven geen
contributie te betalen, maar krijgen wel de opdracht mee om voor hun
familie bijvoorbeeld een eenvoudige oven te maken, waardoor hun familie
met veel minder hout dan voorheen eten kan koken.’’ Op deze manier wordt
de lokale bevolking nieuwsgierig en willen ze graag door Tree of Life getraind
worden.   

De eerste keer dat Methorst met vier man uit
Scherpenzeel en omgeving in het dorp in Malawi kwam, ontbrak het op de
boerderij van Tree of Life aan voldoende stromend water en elektriciteit. Met
materiaal uit Nederland bouwden ze met de hand een constructie van veertig
zonnepanelen. En ze leerden jongens uit het dorp hoe zij het werk konden
afmaken. ,,Van de taal die ze er spreken, het Chichewa, konden we helemaal
niets maken. Maar met een stuk of drie jongens die redelijk Engels spraken,
konden we vrij goed communiceren. Terwijl we ons ook konden redden met
de taal, als we heel langzaam spraken met het Zuid-Afrikaanse echtpaar.
Afrikaans lijkt immers op Nederlands. En verder ging het prima met handen
en voeten. Je staat er versteld van hoe snel die jongens daar het werk
leerden.’’

Aan de zonnepanelen koppelden ze accupakketten en binnen enkele dagen
brandde er voor het eerst een lamp. ,,Tot die tijd was het na 18.00 uur binnen
twintig minuten aardedonker. Je ziet de complete melkweg, dat is zo
onvoorstelbaar anders dan hier.’’

(Lees verder onder de foto)
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WATERTOREN

De familie Methorst bij de Watertoren - Familie Methorst

De beheerder van het project stelde in augustus vorig jaar
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ONDERNEMERS 

aan Methorst voor om van een verlaten huisje een watertoren te maken, één
waarvan niet alleen de boerderij, maar de hele omgeving zou kunnen
profiteren, met een wateropslag van zestigduizend liter. Methorst ging samen
met Henny Veldhuizen uit Veenendaal aan de slag. Ze zetten berekeningen
en tekeningen op papier, en besloten om in november nogmaals naar Malawi
af te reizen. De beheerder had ondertussen zand uit de rivier gehaald, stenen
tot grind laten hakken, en cement aangekocht.

De helpers uit Nederland konden maar een paar weken blijven. ,,De jongeren
uit het dorp hebben het betonnen geraamte van de watertoren vervolgens zelf
afgebouwd. Geweldig om te zien dat zien dat als je deze jongens iets leert.
Dat ze het dan ook in praktijk kunnen brengen. We zijn in februari van dit
jaar nog een keer teruggegaan naar Malawi om de opslagvaten, die in Zuid-
Afrika waren aangeschaft, aan te sluiten. Daarna kon 60.000 liter drinkwater
van negentig meter diepte worden opgepompt. Geweldig moment toen we
het eerste water oppompten.’’

,,Je kunt zien dat het groener wordt in de omgeving’’, zegt Methorst. En dat
zien de traditionele landbouwers die in omliggende de dorpjes wonen ook.
,,Nu worden ze nieuwsgierig. ‘Hoe doen jullie dat?’, vragen ze dan.’’ Volgens
plan zullen dit jaar op het terrein van de boerderij een medische kliniek, een
opleidingscentrum en werkplaats voor timmerlieden, metaalbewerkers en
monteurs en een centrale keuken worden gebouwd. Op de boerderij werken
nu rond de zeventig mensen uit de regio, die daarvoor een salaris krijgen,
vertelt Methorst. En daarmee kunnen zij het gezin onderhouden en is er
hoop voor de toekomst.

Sinds oktober 2022 is Methorst betrokken bij het
opzetten van een ondernemersvereniging in Scherpenzeel, waarvan de leden
de handen ineen willen slaan tegen armoede. Je kunt als ondernemer actief
zijn zoals je wilt. Dat kan door materialen, arbeid, kennis en expertise en
netwerk met elkaar te delen. En je kunt bijvoorbeeld betrokken raken bij één
van de projecten door mee te denken (of mee te gaan) met het bouwteam,
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schoolteam, business- of IT-team. ,,Inmiddels zijn er al meerdere bedrijven
bij de vereniging aangesloten, maar zijn nieuwe leden uiteraard van harte
welkom.’’

(Lees verder onder de foto)

21-01-2023 16:18
Pagina 9 van 18



Metselwerk in Malawi. - Familie Methorst

Het doel van Tree of Life is om in ontwikkelingslanden armoede te
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bestrijden. In Malawi gebeurt dat vanuit een boerderij met een
trainingscentrum en een kerk, waar dominee Jeremiah in voorgaat. Het is
immers een christelijke organisatie. In Malawi is tachtig procent van de
bevolking weliswaar christelijk, maar in de afgelegen dorpen rond Mittongwe
is het volgens Methorst geen overbodige luxe om de inwoners geestelijke
voedsel aan te bieden. 

Voor het uitladen van de container, die nu nog in Renswoude staat, is een
stalen constructie gemaakt, zodat die in Malawi zonder verdere
hulpmiddelen kan worden uitgeladen. In Mittongwe zijn er namelijk geen
kraanwagens en heftrucks. Vanuit Scherpenzeel sluiten zich in juni acht
Nederlanders uit de regio, onder wie in ieder geval Pieter Schouten en Stefan
van Aggelen uit Scherpenzeel, aan om te helpen bij de bouw. 

Tree of Life is een interkerkelijke, christelijke organisatie die hulp verleent in
Afrikaanse landen, Thailand, India en Curaçao. Dat doet de stichting sinds
2006 door de plaatselijke bevolking in een land bij het ontwikkelingswerk te
betrekken. Meer informatie en bijdragen kan op de website:
treeoflife.international.

Henk van IJken
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Lees verder
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‘Ik hoop dat we de kinderen in Malawi
heel blij kunnen maken met ons
bezoek’
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Scherpenzeel

Barneveldse ondernemer: ‘We
proberen samen iets te doen’

Dominees Van Rumpt en Verheij 'uit
comfortzone' in Malawi

Grillige SDS-volleybalheren ten onder in
Harderwijk
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advertentie

Mis niks, lees alles uit de gemeente Barneveld

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt in de gemeente Barneveld en omliggende plaatsen met
BarneveldseKrant.nl. Onze redactie plaatst elke dag nieuwe artikelen en exclusieve verhalen online. Als abonnee

van de Barneveldse Krant lees je die allemaal. Schrijf je in, dan lees jij ook alles over de gemeente Barneveld.
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Het is niet toegestaan teksten, foto’s of enig onderdeel van deze website over te nemen of te
verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Gemaakt met behulp van 
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