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NIEUWSBRIEF Q2-16
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Op 7 september van dit jaar vierden we alweer onze 4e verjaardag!
Voor ons gevoel verlopen zaken in Malawi altijd veel trager dan wij zouden willen, maar als we zo
terugkijken hebben we met zijn allen toch al behoorlijk wat projecten neer kunnen zetten in de
afgelopen 4 jaar. In deze nieuwsbrief brengen we jullie weer op de hoogte van alle lopende projecten
en nieuwtjes én zoals beloofd vertellen we over ons nieuwe project dat inmiddels een naam heeft en
net van start gegaan is: het Leading Farmer Project.
Home Garden Project bij de Namadidi Primary School
Aan het einde van afgelopen schooljaar heeft weer een groep van 20 schoolkinderen een starter kit
mee gekregen als “aanmoediging” om zelf thuis een moestuin te beginnen (zie foto).
Lewis meldt dat de kinderen goed hun best doen en dat hun ouders ook erg blij zijn met de
moestuintjes; ze hebben al met het gezin van de eigen oogst kunnen eten.
Helaas kost het de Namadidi School nog steeds moeite om continuïteit in het Home Garden Project te
behouden. We kregen via Lewis te horen dat de planten tijdens de schoolvakantie niet werden
verzorgd omdat er niemand aanwezig was, en dat de tuin daarom nu weer leeg staat. Dat soort dingen
zijn natuurlijk jammer om te horen, maar we zoeken dan uit hoe we dat weer kunnen tackelen.

11 van de 20 schoolkinderen met hun starter kit

2 schoolkinderen, Promise Chimeza (links) en Prisca Mulachira (rechts)
bij hun eigen moestuin.

Groentetuin van de support group en geiten van de disabled group
De vrouwen van de support group hebben ondanks hun inspanningen helaas geen oogst gehad in
september, omdat door droogte het bijgelegen riviertje helemaal droog staat.
Met het geitenproject gaat het erg goed. Er zijn nu 10 geiten: 2 mannetjes en 8 vrouwtjes, waarvan er 3
zwanger zijn. 1 geit is gedoneerd aan Maxwell Kathumba, een gehandicapte man in de community.
Het afbouwen van de kerk en computerlessen
Stapje voor stapje wordt de Namadidi CCAP Church steeds verder afgemaakt. De bouw lag eventjes
stil, maar dankzij giften van de ZWO-commissies van de Bethlehemkerk en De Morgenster in
Papendrecht kunnen ze nu verder met het leggen van de vloer en zullen met behulp van gordijnen
afscheidingen gemaakt worden zodat ruimte ontstaat voor 4 klassen van de Namadidi Primary School.
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Er zijn inmiddels 3 laptops in Malawi en er is een lerares, dus de computerlessen zouden begin dit
schooljaar starten. Door de huidige bouwwerkzaamheden in de kerk wordt echter nog even afgewacht
totdat dit klaar is.
Materialen (stenen en zand)
voor de kerkvloer

Leading Farmer Project
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie al kunnen lezen dat we de plannen voor het initieel geplande
nieuwe project “Watermanagement” hebben gewijzigd naar aanleiding van Dick’s bezoek aan Malawi
in juni.
Dick ontmoette daar Johannes Bos, die lokale boeren traint volgens de relatief eenvoudige
landbouwmethode “Foundations for Farming”, waarmee hij zelf tot 10x meer opbrengst heeft van zijn
land (voor een korte uitleg hiervan verwijzen
we naar de vorige nieuwsbrief). Basisprincipes
van deze methode zijn o.a. respectvol omgaan
met het land, een goede voorbereiding en
weinig verspilling.
Volgens Johannes is het belangrijk om eerst te
werken aan een goede basis en daarna pas na
te denken over irrigatie om de opbrengst
verder te optimaliseren. Daarom hebben we
ervoor gekozen in plaats van het project
“Watermanagement” aan de slag te gaan met
een ander project: het “Leading Farmer
Project”.
We gaan werken met een groep van in totaal
42 boeren uit communities rond het
projectcentrum van Mawa Otisamala, die met een
Enkele deelnemers van het Leading Farmer Project
door Beter Malawi verstrekt microkrediet het
komende jaar gaan verbouwen volgens de Foundations for Farmers methode. Door middel van
periodieke presentaties worden ze stap voor stap meegenomen door het hele proces. De presentaties
worden gegeven door Joy Mwandama, die ook lokale medewerker bij Be More is; hij heeft de training
Foundations for Farming zelf ook gevolgd bij Johannes Bos. Lewis en de chiefs van de betrokken
communities zorgen voor lokaal toezicht.
We zijn kort geleden gestart: de eerste presentatie is nu geweest en dat was een groot succes. Alle 42
boeren waren erbij en ze zijn allemaal erg enthousiast. Een citaat van het rapport van Lewis over deze
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meeting: “they also asked Lewis to send a powerful message to Beter Malawi to thank the Beter Malawi
for what they have done by coming up with this project which will save the lives of Malawians from
hunger especially the community of Mawa. They promised to work hard to achieve the goal of the
project.”
Ons doel is om minimaal een verdubbeling van de oogst te behalen. Het zou heel mooi zijn als dat gaat
lukken voor alle deelnemers!
Annette in Malawi
Annette (oud-Be More-vrijwilligster die al meerdere keren in Malawi is geweest, foto’s voor ons heeft
gemaakt e.d. en ons in contact heeft gebracht met Johannes Bos) is ruim een maand geleden voor een
periode van 3 jaar naar Malawi verhuisd. Ze gaat daar de
komende jaren werken voor het bedrijf Afripads, dat
uitwasbaar maandverband maakt. Maar weinig meisjes
in Malawi hebben de beschikking over maandverband,
omdat zij dit niet kunnen betalen. Het gevolg is dat zij
niet naar school kunnen tijdens hun menstruatie en
achterop raken.
We hebben bij Annette Afripads ingekocht voor alle
meisjes en vrouwelijke leerkrachten van de Namadidi
Secondary School. Annette heeft op de Namadidi
School voorlichting gegeven en de pads uitgedeeld aan
72 meisjes, die er allemaal heel erg blij mee waren (zie
foto).
School fees
Dankzij jullie donaties hebben we de afgelopen maanden
de opleiding van 5 kinderen mogelijk kunnen maken (zie
foto).
Jazil en Ethel zijn over naar de volgende klas (form 3) en
Richard, Paul en Evelyn hebben hun middelbare school
inmiddels succesvol af kunnen ronden. Zij hebben een
brief geschreven om ons en natuurlijk vooral jullie als
donateurs te bedanken voor de hulp die ze hebben
gekregen bij het afronden van hun school. Op onze
Facebookpagina kunnen jullie deze brieven terugvinden.
Nu 3 kinderen klaar zijn met hun school, gaan we weer 3
nieuwe kinderen sponsoren: Rafiq Majawa, Mathilda
Mikaya (beide in de 1e klas) en Blessings Mkuli (2e klas).
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Donatie van Albert Schweitzer ziekenhuis
Tijdens zijn bezoek aan Malawi in juni is hij bij een health
centre geweest in de buurt van het projectcentrum van
Mawa (zie foto). Daar ontmoette hij John Madi, de enige
arts in het centrum voor een gebied van 16.000 mensen.
John vertelde dat er veel schaarste is aan middelen. Hij krijgt
niet altijd voldoende spullen van de overheid
(verbandmiddelen e.d.) en hij zou heel graag een tijdelijk
ziekenhuisbed willen hebben voor patiënten die hij niet kan
helpen en opgehaald moeten worden met een ziekenauto
uit Zomba.
Deze vraag hebben we bij het Albert Schweitzer
ziekenhuis (Dordrecht) neergelegd. Zij hebben al deze
spullen (zie foto) beschikbaar kunnen stellen voor het
health centre in Malawi, waar we ontzettend blij mee
zijn!
Jullie zijn weer op de hoogte van het belangrijkste
nieuws van de afgelopen maanden.
De komende tijd zal waarschijnlijk met name het
nieuwe Leading Farmer Project veel van onze tijd in
beslag nemen. We zijn erg benieuwd hoe het de
boeren vergaat de komende maanden, maar we
hebben er vertrouwen in!

Brancard, 10 brandwondenkoffers, 2 nekspalken, 2 arm/beenspalken, ziekenhuiskleding en verbandmiddelen

Het Beter Malawi team
Anne, Erik, Dick en Hendrik
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