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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Er is weer heel wat te melden deze keer. Dick is net terug van ruim 2 weken Malawi.
Als 1ste is het church roofing project samen met de kennisuitwisseling beetgepakt.
Niet alleen dat dak, maar ook het gebruik van de kerk als school en zonnepanelen voor
computerles is meegenomen.
In de nieuwe kerk kunnen wel 5 klassen ondergebracht worden.

Even een ruwe schets van hoe het eruit gaat zien.

Nu hebben ze 13 lokalen voor de 1,475 leerlingen. Het zou dan wel heel mooi zijn als we dit
kunnen gaan doen. Dan zou deze klas iets minder vol kunnen worden.
Ook de al lopende projecten van de Support Group (groentetuin voor het hele jaar) en
Disabled Group (geiten; binnenkort jongen verwacht) bezocht. Het ziet er goed uit en ze
hebben er duidelijk zin in. Door er over te praten ontstaat ook interesse voor verbetering.
Ook de Youth Group heeft plannen om met een tuin te gaan beginnen. Ze willen daarmee
bereiken dat de jeugd wat te doen heeft; er geld mee verdienen, zodat ze anderen kunnen
helpen en dat ze beter kunnen worden in het verbouwen van de diverse groenten.
Voor het beter worden in de landbouw is ook een expertgroep opgericht. Hij bestaat nu nog
alleen uit Jozef (de broer van Lewis), want die weet er veel van. Gaat de Support Group helpen
met hun jaarplan over wat te verbouwen. De 1ste bijeenkomst werd door alle groepen druk
bezocht.
Voor de Nursery Schools blijkt er al weer langere tijd geen porridge (maispap) meer te zijn,
omdat de sponsoring was gestopt (meer dan 2 jr). Het aantal kinderen is daardoor
teruggelopen van bijna 300 naar net 100 per keer. Hun ouders (meestal ook niet opgeleid)
vinden pap het belangrijkste om naar school te laten gaan.
Gesprek gehad met de CCAP Blantyre Synode Health and Development Commission over de
mogelijkheden voor een health programma in de community.
Verder met Lewis bezig geweest om met meer regelmaat een voortgangsrapportage te
krijgen.
Ook een start gemaakt met het meerjaren programma voor Mawa (Mawa 2015 – 2020).
Verder een toespraak gehouden voor de Chiefs (zeg maar de burgemeester van een plaatsje
daar) en besproken dat het volgen van onderwijs voor de jeugd heel belangrijk is. Ook na de
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Primary school moet er de mogelijkheid blijven door te gaan naar de Secondary school. Als
ouders dat niet kunnen betalen zou er met sponsoring gewerkt kunnen worden.
Ook nog een experiment gedaan met een plastic fles gevuld met water en
een beetje chloor. Doe die half door een dak heen en als dan de zon erop
schijnt heb je prachtig licht binnen. Het resultaat mocht er zijn. Zou ook
goed helpen in de klaslokalen van Namadidi school.
Nu eerst nog uitzoeken hoe lang zo’n fles meegaat en hoe je het dak het
beste weer goed dicht kan krijgen (kan iemand dit voor ons doen??).
Ik had dit op een filmpje uit de Filipijnen gezien.
Dit zou zomaar werk op kunnen gaan leveren voor iemand in de
community.
Lewis heeft mij al die tijd bijgestaan en moet wel helemaal gek geworden zijn van mij.
Met Jan en Joy van Be More hebben we ook een aantal malen gesproken. Bij overleggen met
hen werden we altijd hartelijk ontvangen en hadden we constructieve gesprekken.
Door dit bezoek krijgen we wel het gevoel dat dit met regelmaat moet blijven gebeuren,
omdat de ondersteuning met kennis en ervaring vanuit Nederland nodig is om hun organisatie
te helpen de voortgang te blijven bewaken.
Voor een langere versie zie http://www.betermalawi.nl/images/Nieuwsbrief15-Q1-lang.pdf
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Nog een paar foto’s

Tuin van de Support Group met sweet potatoes and maize.

De Disabled Group bij hun geiten

De bijeenkomst met de uitleg door Jozef

en dit is Jozef zelf
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