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NIEUWSBRIEF Q4-13
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Allereerst natuurlijk voor iedereen een gezond en gelukkig 2014. Het afgelopen jaar was voor
de Stichting fantastisch maar we gaan toch proberen dat te overtreffen.
We hebben de eerste kwartalen veel spektakel gehad met o.a. de noodstroom aggregaten en
de NRC Charity Award maar het laatste kwartaal van 2013 gaf pas echt veel opwinding. Hier
volgt een update van de ontwikkeling bij de projecten en nog wat aanvullende informatie.
Het Schooltuin project was in de zomer gestart bouw van de omheining en kreeg een vervolg
in het najaar met de aanplant van de gewassen. Kijk nog maar eens naar het fotootje van de
tuin in de vorige nieuwsbrief (links) en vergelijk die eens met de huidige (rechts).

Wat een prachtig resultaat hé. Inmiddels is er zelfs al geoogst. De opbrengst is verkocht en het
geld zal worden besteed aan de inkoop van zaad en mest voor het komende seizoen. Er was
nog wat geld over van het bedrag dat wij hadden overgemaakt en hiervoor is materiaal
gekocht voor een groep dames die naailes krijgen. Tevens is de leraar hiervan (gedeeltelijk)
betaald. Volgens ons is het allemaal zeer goed besteed geweest. Voor een exacte financiele
verantwoording verwijzen we naar de website.
Vanaf oktober hebben we enorme stappen gemaakt. Ten eerste hebben we een belangrijk
bedrag van een sponsor binnen gekregen zodat we ook meteen konden starten met de bouw
van twee klaslokalen bij Namadidi Primary School. Er is hard doorgewerkt omdat men het dak
erop wilde hebben voor de aanvang van het regenseizoen. Inmiddels zou het dak er op
moeten liggen maar daar hebben we nog geen foto’s van. Hieronder zie je hoe het zich
ontwikkeld heeft. Links het rieten afdak waaronder de kinderen zaten en de start van de
nieuwbouw. Rechts de muren al aardig op hoogte.
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De samenwerking tussen ‘Beter Malawi’, Be-More, MAWA, en de directie van voornoemde
school verliep uitstekend en dat mag ook wel eens gezegd worden. We laten graag het
eindresultaat zien maar knallen intussen al weer verder naar een volgend project.
Was het klaslokalen project al een stuk complexer dan het schooltuin project. Het volgende
project geeft nog meer uitdaging. Het doel is ‘uitwisseling van kennis tussen jongeren uit
Malawi en Nederland’. Hoe ziet dat er uit? Simpel. Communiceren doe je tegenwoordig in de
hele wereld via internet. Om ons doel te bereiken moeten we dus de infrastructuur hiervoor
regelen. We zijn al in gesprek met een scholengemeenschap uit Nederland die het erg leuk
vinden om te onderzoeken of zij op structurele basis een samenwerkingsverband met
Namadidi Primary School willen aangaan. Jongeren kunnen dan gedachten uitwisselen over
onderwerpen als gezin, pubertijd, hygiëne, voeding, geweld, geloof etc. Ook kunnen zij
praten over zaken die betrekking hebben op agrarische vraagstukken, bouwkundige
vraagstukken, technische vraagstukken etc. zodat zij met deze kennis beter in staat zijn om
hun problemen op te lossen en in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Wat we hiervoor nodig hebben is een ICT ruimte, hardware, een internetverbinding en
electriciteit. Dat kost natuurlijk geld. Wij maakten al melding van twee grote sponsors waar wij
mee in gesprek waren. De eerste heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor de klaslokalen.
De tweede heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd voor ons nieuwe project. Hierover
vertellen we meer in onze volgende nieuwsbrief.
We kijken zeer tevreden terug op het afgelopen jaar en zijn positief over de toekomst. Er zijn
recentelijk goede afspraken gemaakt met Debbie en Jan van Be-More over de samenwerking ,
onze adviseurs hebben een uitstekende bijdrage geleverd en de sponsors (éénmalige, maar
ook de maandelijkse) hebben ons al een flink eind op weg geholpen om een belangrijk deel
van het volgend project te gaan financieren. Wij hebben er veel zin in !
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Anne, Hendrik, Dick en Erik
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