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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Voor je het weet is er alweer een kwartaal voorbij. Ook nu is er weer veel gebeurd.
Het Church roofing project is na afronding van het contract gestart en voortvarend
beetgepakt. Eerst moesten nog wel lateien aangepast worden, omdat die niet goed waren.
Met de instructies (betere cement-zand verhouding) en controle door Eric de Ruiter (van
Stichting Bouwen) is dat rechtgetrokken. Het dak zit er inmiddels al op. Nu moeten we samen
met de betrokkenen in Malawi de voorbereidingen voor de zonnepanelen nog doen. Hiervoor
hebben we net nog een donatie gekregen van een andere Stichting die ons wilde steunen met
ons project. Wij zijn heel blij met hun financiële bijdrage voor de zonnepanelen en gaan de
voorbereidingen dan ook snel in gang zetten.
De samenwerking met Mr. Hastings Linkwa (de dominee en voorzitter van het kerkbestuur) en
Mr Lewis Gama lopen goed.
De Support group heeft weer nieuwe gewassen neergezet (met behulp van leermeester
Joseph).
De Disabled group heeft uitbreiding van de geitenstapel gekregen en wij worden hiervan door
Lewis op de hoogte gehouden (met het fototoestel dat Dick achtergelaten had).
Een groep van 11 mensen uit de community is naar Blantyre en een hospitaal geweest om daar
te horen wat het Health programma van de CCAP kan betekenen. Ze kwamen er heel
enthousiast weer vandaan, ook de dominee was erbij. Even afwachten wanneer dit een
vervolg kan gaan krijgen (het is tenslotte Malawi).
En toen konden we ineens ook nog 4 rolstoelen krijgen van Welzorg Nederland. Wij zijn ze
daarvoor heel dankbaar. Nu nog een transport naar Malawi zien te regelen. Of dat gelukt is
lees je in onze volgende nieuwsbrief.
We zijn onze sponsors natuurlijk zeer erkentelijk.
Zo zijn er mensen die ons éénmalig steunen, die een overeenkomst voor 5 jaar hebben
afgesloten (is fiscaal interessant) en die maandelijks een bedrag naar ons overmaken. Wij
hebben zelfs een donateur die elke dag een bedrag naar ons overmaakt als goede daad.
Wij willen met alle teksten en foto’s in de nieuwsbrieven laten zien dat de gelden goed
besteed worden en dat veel Malawianen een beter leven krijgen door alle steun, in geld en in
middelen, die wij van iedereen mogen ontvangen.
Iedereen hartstikke bedankt voor al die ondersteuning.
Het Beter Malawi team
Anne, Erik, Hendrik en Dick
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Nog een paar foto’s

Zomaar wat momenten van het church roofing project

Het geitje

De trip naar Mulanje Mission Hospital

Tomatoes

Onions

de rolstoelen
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