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NIEUWSBRIEF Q4-15
Vrienden van Stichting Beter Malawi,

Om te beginnen (hoewel wat aan de late kant) natuurlijk de beste wensen voor 2016! We mogen met
een goed gevoel terugkijken op 2015. Al met al hebben we toch weer een aantal mooie dingen bereikt.
We hebben het afgelopen jaar de nodige tijd besteed aan het project ‘Kennisoverdracht’. Voor ons
gevoel gaat het soms allemaal veel te langzaam, maar zo gaan de dingen nu eenmaal in Malawi. Het
blijft moeilijk om aan te wennen, maar uiteindelijk komen we er wel.
De eerste fase van het project is nu afgerond. De uitvoering van fase 1 was ten tijde van de vorige
nieuwsbrief al klaar, maar inmiddels is ook de financiële afronding compleet en kunnen we ons echt
volledig richten op de volgende fase. We
zijn hiervoor al een tijdje op zoek naar
laptops, zoals je wellicht hebt gelezen in
onze oproep op Facebook. Die oproep
geldt nog steeds, dus heb je een (goed
werkende) laptop over of ken je iemand
die er één voor ons heeft? We kunnen ze
goed gebruiken in Malawi!
In de vorige nieuwsbrief zagen jullie aan
de brandende lampen in de kerk dat de
zonnepanelen succesvol geïnstalleerd
waren. Een paar dagen later stuurde
Lewis deze foto van 2 laptops die hij
heeft opgeladen (m.b.v. 2 geleende
invertors) aan de stroom vanuit de
zonnepanelen. Het werkt!
Naast de vorderingen die we gemaakt hebben met het project ‘Kennisoverdracht’, hebben de vrouwen
van de HIV support group mooie resultaten gehad met hun groentetuin.
Daarnaast hebben we enkele gehandicapten uit de community kunnen helpen met 4 rolstoelen vanuit
Nederland, dankzij Welzorg Nederland en DHL.
Ten slotte hebben we het jaar fantastisch af mogen sluiten met onze nieuwe website (te bewonderen
op www.betermalawi.nl)! Hij ziet er prachtig uit en we zijn Jeroen van Gameren (oud-vrijwilliger van Be
More), die de website (en ook de vorige) voor ons heeft gebouwd, dan ook erg dankbaar hiervoor!
Verder: alweer een fantastisch nieuw project in aantocht.
De energie en het enthousiasme van de mensen in ons bestuur zijn onbegrensd. We zijn nog niet klaar
met ons project 'Kennisoverdracht' of er wordt al weer gewerkt aan een nieuw project:
'Watermanagement'.
Recent hebben wij namelijk intern gesproken over het probleem van watermanagement in Malawi. In
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het regenseizoen (ongeveer november tot en met februari) is er
een overvloed aan water en spoelen huizen en oogst soms weg.
Dat gebeurde in 2015 zelfs twee keer (februari en november). In
de rest van het jaar staat de oogst soms te verdrogen op het
land. Er is dan water, maar het zit diep in de grond.
Ons idee is om putten te slaan en hier een ‘Treadle pump’ (zie
foto) op aan te sluiten, die het water via slangen naar het land
brengt. Wij zouden deze installatie beschikbaar willen stellen aan
een groep mensen die gezamenlijk het land moeten bewerken,
zaaien, oogsten en de opbrengst op de markt verkopen. In dit
pakket willen wij ook educatie, zaden en kunstmest aanbieden
om een eerste oogst mogelijk te maken.
Het plan staat nog in de kinderschoenen. We moeten eerst met
partijen gaan praten, een plan uitschrijven en een budget gaan
opstellen. Het gaat dus minstens een half jaar duren voordat het
iets meer concreet gaat worden. Maar het zaadje is weer geplant
zullen we maar zeggen. Nu maar veel water erop.
Daarnaast hebben we plannen voor het sponsoren van
scholieren van het middelbaar onderwijs (secondary school)
vanaf begin volgend schooljaar.
Het basisonderwijs is gratis voor iedereen in Malawi, maar het middelbaar onderwijs niet. De meeste
mensen kunnen dit niet betalen, waardoor maar heel weinig kinderen de mogelijkheid hebben om naar
de middelbare school te gaan. Daardoor zijn de meeste Malawianen heel laag opgeleid. Door de
opleiding van een aantal gemotiveerde leerlingen te sponsoren, willen we investeren in de kennis in
Malawi.
Ben je donateur van Beter Malawi en sponsor je ons met een vast maandelijks bedrag, of zou je dat
graag willen doen? Laat het ons weten als jij het leuk vindt om zelf aan een scholier gekoppeld te
worden en op die manier iets concreets terug te zien van je maandelijkse bijdrage. We zullen dan jouw
donatie gebruiken om een scholier te sponsoren en je wordt met regelmaat op de hoogte gebracht van
zijn/haar voortgang middels foto’s en rapporten. Heb je geen interesse, dan blijven we je donaties
gewoon gebruiken voor onze andere projecten.
Wij gaan 2016 dus in vol nieuwe plannen en energie. Hopelijk blijven jullie ons volgen en steunen in het
komende jaar!

Het Beter Malawi team
Anne, Erik, Hendrik en Dick
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