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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Het jaar 2016 was een bewogen jaar. In april werd uiteindelijk de noodtoestand afgekondigd in Malawi,
na een al langer bestaande periode van hongersnood door de slechte oogsten ten gevolge van de
droogte. Ook de dorpjes rondom onze projecten werden er zwaar door getroffen. Laatst nog mislukte
de oogst van de vrouwen van de HIV support group door de droogte, terwijl zij zich met zijn allen altijd
enorm inzetten voor hun groentetuin. Daarnaast merkten we duidelijk dat sommige projecten even op
een lager pitje kwamen te staan, omdat de prioriteiten tijdelijk ergens anders lagen.
Desondanks mogen we, vinden wij, zeker met tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar. Na het
bezoek van Dick aan Malawi in juni is de start van het nieuwe project, het Leading Farmer Project, in
sneltreinvaart verlopen en dat verloopt nog steeds erg goed. In deze laatste nieuwsbrief van 2016
willen we nog even kort terugblikken op de projecten van het afgelopen jaar, en natuurlijk met name
op het verloop in het afgelopen kwartaal.
Home Garden Project bij de Namadidi Primary School
In de vorige nieuwsbrief moesten we helaas melden dat de
tuin op dat moment leeg stond, omdat in de
schoolvakantie niet voor de tuin was gezorgd.
Nu wordt er gelukkig wel weer iets verbouwd (zie foto).
Helaas wel alleen maïs, en dat is jammer. Het levert
natuurlijk wel weer voedsel op (of inkomen na verkoop),
maar het primaire doel van de moestuin, educatie, wordt
op deze manier niet nagestreefd.
Hier gaan we later verder mee aan de slag. Misschien lukt
het wel om, in plaats van het verbouwen van andere
gewassen dan maïs, het onderliggende landbouwconcept
van het Leading Farmer Project (Foundations for Farming) te implementeren in het lesprogramma van
de Namadidi Primary School.
Geitenproject van de disabled group en groentetuin van
de support group
Na een lange periode waarin het geitenproject leek te gaan
mislukken, is het dit jaar ineens heel goed op gang
gekomen. Waar we begonnen met 5 geiten, zijn er nu maar
liefst 11 (2 mannetjes en 9 vrouwtjes). Er is onlangs weer
een geitje geboren (zie foto) en een tijdje geleden is er één
gedoneerd aan iemand uit de community.
Zoals gezegd, ging het de afgelopen periode helaas minder
met de vrouwen van de support group. Vanwege de
mislukte oogst van laatst, krijgen ze binnenkort nieuwe
zaden en fertilizer om opnieuw te kunnen beginnen. Hopelijk kunnen ze hierin ook leerpunten
meenemen vanuit de Foundations for Farming methode, want enkele vrouwen van de support group
hebben ook de presentatie en demonstratie van Johannes Bos bijgewoond eerder dit jaar.
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Het afbouwen van de kerk en computerlessen
De kerkvloer is klaar! Momenteel wordt nog gewerkt aan
de scheidingen tussen de klaslokalen met gordijnen. Als dat
klaar is, kan worden gestart met lesgeven in de nieuwe
kerk.
Dit alles is mogelijk gemaakt door de Bethlehemkerk en De
Morgenster te Papendrecht, die de afgelopen twee jaar
geld hebben ingezameld voor dit project via hun ZWOcommissies. Daarvoor zijn wij hen erg dankbaar!
Het plan is om vanaf januari 2017 te starten met de
computerlessen.
School fees
Gelukkig gingen alle kinderen die we sponsoren over naar het volgende schooljaar; 3 van hen hebben
hun opleiding afgerond, waardoor we met ingang van dit schooljaar weer 3 nieuwe kinderen
sponsoren. We kunnen jullie helaas nog geen rapporten van het 1e kwartaal laten zien, dat volgt
hopelijk in de komende periode.
Leading Farmer Project
Het project is tot nu toe boven verwachting goed verlopen! Natuurlijk zijn er hier en daar soms wat
problemen, maar dat is te verwachten: het is voor de Malawianen immers een volledig nieuwe
methode van landbouwen en heel anders dan wat ze gewend zijn.
Zo zijn bijvoorbeeld niet alle tuinen volledig bedekt met droog materiaal, omdat sommigen hun oude
materiaal al hadden verbrand. Dat is jammer, want het is een belangrijk onderdeel van de Foundations
for Farming methode. Maar als de rest van de stappen wel goed gaat, moet het doel om minimaal een
verdubbeling van de oogst te behalen nog zeker haalbaar zijn.
De communicatie met Lewis, die toezicht houdt over het project, verloopt uitstekend. Hij houdt ons
scherp op de hoogte van alles wat er gebeurt en wanneer er vragen zijn vanuit de boeren of hemzelf.
De 1e en 2e fase van het project zijn inmiddels afgerond. Dit houdt in: het gereed maken van het land
(gaten maken en bedekken met droog materiaal), fertilizer toevoegen en bij de 1e regenval zaaien.
Onlangs heeft Joy zijn 3e presentatie gegeven aan de groep boeren, waarin hij uitleg heeft gegeven
over wat er moet gaan gebeuren in de 3e fase en zijn de zakken met urea (een soort mest) uitgedeeld.
Enkele weken na het zaaien moeten de opkomende plantjes worden uitgedund (dit houdt in: waar er 3
opkomen, wordt er één weggehaald, zodat de andere 2 plantjes 2 crops gaan dragen in plaats van 1).
Ook wordt er nog urea toegevoegd en is het belangrijk om te blijven wieden tot aan de oogst.
Voor de boeren hadden we al een hand-out gemaakt, waarin elke stap in het verbouwen van mais
m.b.v. plaatjes en een stukje tekst werd toegelicht. Dit is door Joy vanuit het Engels naar Chichewa
vertaald. Die tekst hebben we nog laten controleren door Alfred (Malawiaanse man, die al heel lang in
Nederland woont en ook een stichting heeft voor Malawi) en nu laten we dit lamineren, zodat elke
boer er straks weer even naar kan kijken om te weten of hij/zij het nog steeds goed doet.
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Hieronder nog een aantal foto’s van het Leading Farmer Project:

Van boven naar beneden en van links naar rechts:
1. Groep boeren van het Leading Farmer Project 2. en 3. Boeren in de voorbeeldtuin 4. Uitdelen van de zaden 5. Uitdelen van de
fertilizer 6. Opslag van urea 7. t/m 9. Deelneemsters van het Leading Farmer Project in hun eigen tuin.

We zijn trots op wat we dit jaar allemaal weer hebben mogen bereiken.
Natuurlijk willen we jullie, alle trouwe volgers en donateurs, ook dit jaar weer heel erg bedanken voor
jullie steun! We waarderen jullie vertrouwen in ons enorm en natuurlijk zijn we ook erg dankbaar voor
alle financiële steun. Af en toe vallen er eens namen van grote sponsors, maar met name ook al die
trouwe kleine sponsors maken het mogelijk dat de hierboven beschreven projecten allemaal blijven
lopen.
We gaan er in 2017 weer vol voor!
We wensen jullie allemaal een goede jaarwisseling,
Het Beter Malawi Team
Erik, Dick, Hendrik en Anne
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