Datum: 18 aug. 2013

NIEUWSBRIEF Q2-13
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Hier is onze 3e nieuwsbrief. Het gaat uitermate goed met de Stichting en dat willen wij graag
melden dus ga er maar eens rustig voor zitten.
Allereerst echter een korte terugkoppeling over een belangrijke aankondiging uit de vorige
nieuwsbrief. Wij hadden een fantastisch aanbod gekregen van Croon Electrotechniek. De vier
noodstroom aggregaten hebben wij echter niet kunnen afnemen. Zij verbruiken namelijk veel
diesel en de beschikbaarheid daarvan in Malawi was een te groot probleem. Jammer, maar we
zijn alweer bezig om een nieuw project uit te werken op zonne-energie. Daarvan is er in
Malawi zeker genoeg. Hierover meer in onze volgende nieuwsbrief.
Nog een aankondiging uit de vorige nieuwsbrief betrof ons gesprek met 2 personen die ons
zouden willen gaan ondersteunen als adviseur. Wij kunnen nu melden dat René Abeln en Jan
Willemsen positief hebben gereageerd en samen met Marc van Poeteren onze ‘Adviesraad’
vormen.
Beekmans en Slaats Accountants heeft onze boekhouding over 2012 gecontroleerd (zie de
rapportage via onze website) en de toezegging gedaan dit geheel belangeloos te blijven doen.
Zeer belangrijk te vermelden is dat we het afgelopen kwartaal veel donatiegeld hebben
binnengekregen. We kunnen dus aan de slag.
De afspraken over samenwerking met Be-More zijn nog eens geëvalueerd en we hebben nu
op regelmatige basis contact met hun medewerkers in Malawi. Zij verzorgen nu voor ons de
contacten met de gemeenschap. Ook de afspraken over inzetbaarheid van vrijwilligers die
voor kortere tijd naar Malawi gaan zijn beter gestructureerd. Begin juli zijn de eerste
vrijwilligers vanuit Nederland vertrokken die ook voor ons projecten gaan uitwerken.
Het geld voor het opstarten van het ‘Home Garden’ project is overgemaakt naar Malawi en nu
in beheer bij Be-More. Symbolisch is de ‘cheque’ voor dit project door de vrijwilligers
overhandigd en is er begonnen met de bouw (bekijk de foto en volg de ontwikkelingen op
www.betermalawi.nl).
Op de achtergrond staan de stenen voor de muur al te wachten. Lawrence en Mervis (hier niet
op de foto) zijn dol enthousiaste Malawianen en daar kunnen we wat mee.
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We hebben de school ook in contact gebracht met de overheids organisatie School Health &
Nutricion (SHN) (http://reliefweb.int/report/malawi/malawi-education-ministry-launches-national-school-health-and-nutritionprogramme) Ze hebben er al overleg mee gehad en die gaat hun helpen bij het kiezen van
gewassen voor de schooltuin.
Voor een al eerder gestart project met 15 geiten leveren we ondersteuning, want het was niet
meer zo best gesteld met de gezondheid van deze beestjes. Roosmarijn heeft als net
afgestudeerde dierenarts zelf geholpen en heeft nu een handleiding gemaakt met plaatjes en
voorzien van Engelse en Chichewa tekst. Dit wordt nu door de huidige vrijwilligers verder
begeleid.
In het vrijwilligershuis wordt een projectmap opgezet, zodat de volgende vrijwilligers
gemakkelijker kunnen zien wat er tot dan gedaan is.
We hebben ook een facebook pagina geopend dus ga maar eens snel kijken
https://www.facebook.com/betermalawi?fref=ts .

Wij bedanken jullie voor je hulp.
Dick, Erik, Anne en Hendrik
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