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NIEUWSBRIEF Q1-13
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Hier is onze 2e nieuwsbrief. Een aantal zaken die we graag in Q1 hadden willen realiseren zijn
(nog) niet van de grond gekomen maar hier hadden we een goede reden voor. Dick werkt bij
Croon Electrotechniek en dit bedrijf gaat zich oa bezighouden met de renovatie van de oude
Coentunnel (de nieuwe gaat binnenkort open). Zij vroegen ons of wij 4 noodstroom
aggregaten voor Malawi konden gebruiken. Let wel; het gaat hier over apparaten van 2.500
kilo en een afmeting van 5 x 2 x 2 meter per stuk. Per stuk kan zo’n aggregaat wel 2.000 st.
lampen van 100 Watt laten branden.

We hebben natuurlijk meteen ja gezegd en zijn vervolgens met hen in gesprek gegaan om te
kijken of dit plan ook echt te realiseren is. Er zijn vooralsnog oneindig meer vragen dan
antwoorden en er zit ook tijdsdruk op want in de 3e week van mei moeten de apparaten
worden gedemonteerd. Jullie lezen hier alles over in de volgende nieuwsbrief of al eerder op
de website.
Het moestuinenproject gaat in de komende weken van start. We hebben een nieuw budget
moeten maken omdat de devaluatie van de kwacha en de enorme prijsinflatie het oude
budget hadden achterhaald. Het is de bedoeling om het geld over te maken op 30 april.
Zoals hierboven te lezen is hebben 4 noodstroom aggregaten ons pad gekruist. Of we hiermee
iets kunnen doen is nog niet duidelijk maar dit is wel ongelooflijk spannend. We zijn
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voortdurend in gesprek en aan het schakelen en hopen jullie hier een mooi positief verhaal
over te kunnen gaan brengen.
Helaas hebben we nog geen overeenkomst met een accountant voor de goedkeuring van
onze boekhouding over 2012 maar naar verwachting zal dat deze maand nog worden
geregeld.
Er zijn 2 nieuwe bestuurders toegetreden tot ons bestuur. Anne van den Berg en Hendrik
Karels hebben samen 5 maanden in Malawi (op hetzelfde project als Erik en Dick) gewerkt als
vrijwilliger. Ze zijn begin 20 en trekken daarmee de gemiddelde leeftijd fors naar beneden. Hun
enthousiasme werkt zeer aanstekelijk. Er zijn gesprekken gaande met 2 nieuwe adviseurs. Wij
hopen hen op korte termijn te verwelkomen op onze bestuursvergadering en zullen hen dan
aan jullie voorstellen.
De website ( www.betermalawi.nl ) is begin dit jaar ‘live’ gegaan. We zijn hier erg trots op.
Bedankt Jeroen.
Het meerjarenplan en projectplan zijn af, en op de website geplaatst.
We onderzoeken nog steeds de mogelijkheid om HAS studenten een buitenlandstage in
Malawi te laten doen. Bottleneck is het vinden van een stagebegeleider op locatie op HBO
nivo. We hebben al verschillende mogelijkheden onderzocht maar nog niets concreets.
Wij bedanken jullie voor je hulp.
Dick, Erik, Anne en Hendrik
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