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NIEUWSBRIEF Q3-15
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Het is alweer 7 september geweest, dat betekent dat stichting Beter Malawi alweer 3 jaar bestaat!
In de vorige nieuwsbrief lazen jullie al dat we goed op weg waren met het Church roofing project.
Inmiddels zitten de zonnepanelen ook op het dak en ze werken, want de lichten branden! Eric de
Ruiter van Stichting Bouwen is op verzoek van Lewis nog langs geweest om een oordeel te geven over
het geheel, en gaf aan dat het er allemaal goed uit zag.
De zonnepanelen en accu’s hebben we aan kunnen schaffen dankzij een donatie van Lakeland
Foundation. Daar zijn we hen erg dankbaar voor!
Hoewel we in feite nog maar aan het begin van het project ‘Kennisoverdracht’ staan, is voor ons gevoel
nu een belangrijke mijlpaal bereikt, waar we erg trots op zijn. Er moet nog veel gebeuren voordat we
uiteindelijk kunnen beginnen met computerlessen. Daar gaan we de komende tijd allemaal mee aan de
slag.
In juni kregen we 4 rolstoelen gedoneerd van Stichting Welzorg. Vanwege hoge transportkosten
waren we even bang dat we de rolstoelen niet naar Malawi zouden kunnen krijgen. Dankzij DHL is dit
toch gelukt: 4 medewerkers van DHL hebben hun personeelskorting voor ons beschikbaar gesteld en
de rest van de kosten nam DHL voor zijn rekening. Wat een mooie oplossing!
Na het verzenden waren de rolstoelen binnen enkele dagen in Malawi. Door transportproblemen in
Malawi heeft het nog een tijd geduurd voordat de rolstoelen bij de gehandicapten terecht kwamen,
maar inmiddels hebben ze hun bestemming bereikt.
We worden door Lewis regelmatig op de hoogte gehouden over de projecten van de support group en
de disabled group. We krijgen vaak foto’s, die Lewis nu met zijn eigen fototoestel kan maken.
Aan de foto’s te zien loopt het voortvarend met de groentetuin van de support group. Ze hebben al
meerdere keren geoogst en gebruiken de opbrengst voor nieuwe zaden en andere benodigdheden,
maar houden ook wat over om onder elkaar te verdelen of om iets te kopen voor de ‘zwakkeren’ in de
community.
Het geitenproject van de disabled group vordert nog niet zo, er is sinds de start nog maar één geitje
geboren. We moeten nog uitzoeken waar dit precies aan ligt.
Het is even stil geweest rondom de Home Garden bij de Namadidi Primary School. Hij heeft even leeg
gestaan, ook vanwege de hevige regenval in Malawi begin dit jaar. Lawrence stuurde ons dat de tuin
weer is opgestart dit schooljaar, er staan weer gewassen. We hebben hier nog geen foto’s van.
Al met al hebben we in de afgelopen maanden weer mooie dingen bereikt, die natuurlijk niet mogelijk
geweest zouden zijn zonder onze sponsors.
Daarom bij dezen weer heel veel dank aan iedereen die ons de afgelopen tijd weer heeft gesteund!
Het Beter Malawi team
Anne, Erik, Hendrik en Dick
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Nog enkele foto’s (voor meer foto’s, zie onze Facebookpagina):

De lampen in de kerk branden

De accu’s van de zonnepanelen

Glas-in-loodramen

Zonnepanelen op het dak

De groentetuin van de support group

Transport van de rolstoelen in Malawi

Transport van de rolstoelen vanuit Nederland

Gehandicapte vrouw in één
van de rolstoelen
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