Datum: 16 oktober 2013

NIEUWSBRIEF Q3-13
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
De vierde nieuwsbrief alweer. En om maar even achteraan in het kwartaal te beginnen. Op 7
september vierde de Stichting haar 1e verjaardag. Ik weet niet of ze in Malawi een groot feest
hebben gegeven maar wij hebben het hier bescheiden gevierd. Er is weer heel veel werk
verzet in de afgelopen maanden waarvan we jullie willen berichten.
Eind juni waren we eindelijk zo ver dat we het geld voor de schooltuin konden overmaken dus
dat konden we nog net in de vorige nieuwsbrief melden. Gelukkig hadden we Janette, een
vrijwilligster van Be-More, op locatie. Zij heeft namens ons de bouw van de afscheiding van de
tuin en de koop van tuinmaterialen kunnen begeleiden.

Overhandiging “cheque” door Jannette aan Lawrence

Bekijk meer foto’s hiervan maar eens op Facebook of onze website www.betermalawi.nl.
Hiermee is voor ons een belangrijke eerste stap gezet richting de doelstelling van onze
Stichting. Vervolgens is er een projectgroep opgericht bestaande uit directie, docenten en
mensen van SHN die voor de inrichting en het onderhoud van de tuin gaan zorgen.
Bij onze partner Be-More hadden zich inmiddels enkele belangrijke veranderingen
voorgedaan. Judith, onze contactpersoon in Malawi is vervroegd naar huis teruggekeerd en
Jan is het nieuwe aanspreekpunt geworden. Ook de directeur en oprichter in Nederland,
Michel, heeft besloten wat anders te gaan doen, zodat wij zijn gaan kennismaken met zijn
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opvolger Jeroen. Onze samenwerking zal iets worden aangepast maar van beide kanten is
uitgesproken dat wij elkaar willen blijven versterken.
Intussen hadden wij ons aangemeld om mee te doen aan de NRC Charity Award. Kees
Zoontjes van reclamebureau Kazoo.nl had zich bereid verklaard om voor ons een advertentie
te ontwerpen. Wij waren erg trots op het resultaat (zie onze Facebook site) en hebben onze
netwerken benaderd met het verzoek om op onze advertentie te stemmen, zodat wij in
aanmerking zouden komen voor de publieksprijs. Helaas zijn we niet als eerste geëindigd,
maar we beschikken nu wél over mooi reclame materiaal en hebben Stichting Beter Malawi nu
nog beter onder de aandacht van een breder publiek kunnen brengen.
Tenslotte bracht onze adviseur Marc ons in contact met twee stichtingen die ons
mogelijkerwijs kunnen helpen met de financiering van de volgende fase van het project. De
theorielessen zijn immers een belangrijk onderdeel van het schooltuinen project en het tekort
aan schoolgebouwen en lesmateriaal zorgen voor een beperking van de impact. Wij hebben
daarom aan de mensen van Be-More, SHN en de schooldirectie verzocht om het plan verder
uit te schrijven en te onderbouwen met een budget. Op basis van deze input hebben wij het
plan aangevuld en het geheel aan voornoemde stichtingen toegestuurd met het verzoek om
ons hierbij financieel te ondersteunen. De komende weken zal duidelijk worden of, en
eventueel hoeveel, zij hierin willen bijdragen.

The Schoolgarden

Het 1ste resultaat wordt al zichtbaar.
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