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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Allereerst de allerbeste wensen voor 2018! Wij hopen ook dit jaar weer op veel mooie Malawiaanse belevenissen
en avonturen die wij weer met u kunnen delen. Het wordt misschien niet altijd genoeg benadrukt, maar we zijn
erg blij met iedere bijdrage. Van het meedenken bij onze projecten en doen van suggesties, tot aan de donaties.
En een klein bedrag kan grote (positieve) gevolgen hebben. Daarover in deze nieuwsbrief meer.
Er zijn in Malawi de afgelopen maanden problemen geweest met de elektriciteit. Er was veel uitval, wat soms wel
24 uur duurde. Gelukkig weten de Malawianen zich goed te redden zonder stroom. Bij ons in Nederland zijn we
redelijk ontredderd zonder elektriciteit, al is het alleen maar omdat we hier meer afhankelijk zijn, denk aan
elektrisch koken, warm water via de ketel of koffie zetten. Inmiddels is het elektriciteitsnet in Malawi weer
aangesterkt, dus hebben we ook weer een update over de lopende projecten in Malawi.

Leading Farmer Project (LFP)
Dit is het tweede jaar dat we het LFP faciliteren. Het regenseizoen is weer begonnen dat betekent dat ook de
nieuwe oogst weer gaat worden voorbereid. Het regenseizoen kent 2 delen. Het eerste deel is eigenlijk een soort
van oefening. Daarna barst het pas echt los. Het is belangrijk voor het gewas dat de Malawianen de eerste
regenperiode afwachten en na die periode pas gaan inzaaien.
Er is weer zaad en kunstmest (fertilizer) aangeschaft en verdeeld onder de boeren. We zijn een beetje
teleurgesteld dat zich niet meer boeren hebben aangemeld dit jaar, maar vooralsnog zijn er 26 boeren
enthousiast gestart met het voorbereiden van het land; bemesten, zaaien, onkruid wieden.
Het Expert-Team wat vorig jaar is samengesteld, adviseert de boeren over de methode met gebruik van
kunstmest en het tussentijds verwijderen van onkruid, zodat er zoveel mogelijk voedingsstoffen naar de
maïsplant gaat. Nieuwe uitdaging is dat er inmiddels in een deel van het gewas wormpjes is ontdekt. Hier moeten
we nog even onze hoofden over buigen om te bedenken wat we hieraan kunnen doen.

Hier wordt de kunstmest (fertilizer)
uitgereikt.

Een vrouw loopt met zakken
maïszaad op haar hoofd.
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Werkzaamheden op het land. Volgens de nieuwe
werkwijze zijn de maïsstengels van de vorige
oogst op het land blijven liggen.
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Nursery School
In Malawi blijven nog regelmatig kinderen thuis van school. Er
wordt niet altijd gezien en gewaardeerd dat kinderen zich
ontwikkelen door samen te spelen dat zij zo ook spelenderwijs de
Engelse taal leren. Een manier om school waardevoller te maken
en daardoor de ouders te stimuleren hun kinderen naar school te
laten gaan, is het uitdelen van pap. Van de oogst van het LFP van
vorig jaar is een deel van de maïs gereserveerd voor het maken
van maïspap op 2 nursery schools. Inmiddels wordt hiervan pap
gemaakt voor de kinderen, zoals je op de foto kunt zien. Zo
krijgen de kinderen in ieder geval één maaltijd op een dag. We
zijn erg blij met deze ontwikkeling.

Nieuwe vrijwilligers
We zijn blij dat we weer nieuwe vrijwilligers hebben kunnen aantrekken voor de Stichting. Kim van Happen gaat
zich inzetten om sponsoren en Malawiaanse middelbare scholieren aan elkaar te koppelen en Wim Smulders
neemt de boekhouding voor zijn rekening. Wij zijn erg blij met hun tijd en inzet. Hieronder stellen zij zich voor:

Kim van Happen
Mijn naam is Kim van Happen en ik ben 28 jaar. Ik ben de dochter van Erik van Happen
(Bestuur Stichting Beter Malawi). Vanaf het eerste moment heb ik de stichting maandelijks
gesteund. Toch wilde ik graag wat meer doen. Vanaf nu ben ik verantwoordelijk voor het
project: Schoolfees. Dat betekend dat ik sponsoren ga werven voor kinderen die graag naar
school willen maar dit niet kunnen betalen. Ook ga ik bijhouden hoe de kinderen het doen op
school en dit doorgeven aan de sponsoren. Voor slechts €5,- per maand kan een kindje al naar
school. Voor meer informatie zie de website
http://www.betermalawi.nl/index.php/projecten/school-fees. Ik heb er ontzettend veel zin in
en hoop dat ik er samen met u voor kan zorgen dat er veel kindjes naar school kunnen.

Wim Smulders
Jaren geleden hoorde ik de enthousiaste verhalen van Erik van Happen na zijn
bezoek aan Malawi. Zijn blog had ik gelezen en die vond ik interessant. De echte
verhalen klonken nog beter. Eigenlijk was het daarom niet een echte verrassing
toen hij later vertelde over de oprichting van de stichting Beter Malawi. Vanwege
onze vriendschap hielp ik hem toentertijd graag met de opzet van de administratie.
Mijn opleiding accountancy kwam zo van pas. Hoewel ik sindsdien helemaal iets
anders ben gaan doen, Programmamanagement Informatievoorziening, blijft dat
“boekhouden” een oude liefde. Laatst vroeg Erik aan mij om zijn financiële taak in
de stichting over te nemen. Ik zei direct ja. Graag steun ik het goede werk dat hij
samen met bestuursleden Dick en Manon en de hulp van sponsoren plus anderen
doet. De financiën van de stichting kent interessante uitdagingen vanwege het voor mij nieuwe uitheemse
karakter. Het besturen van de stichting laat ik aan het drietal over. Mijn doel is de stichting te blijven voorzien van
een solide rekening en verantwoording.
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Expeditie Malawi
En dan word je zomaar op een vrijdagmiddag gebeld of je komende dinsdag een presentatie wilt geven over
Stichting Beter Malawi, waarbij je kans maakt op sponsorschap van een groep middelbare scholieren uit
Nederland. Mooie bijkomstigheid voor beide partijen was om in april 2018 gezamenlijk die kant op te gaan en de
handen uit de mouwen te steken. Uit 4 partijen was Stichting Beter Malawi gekozen als doel om geld te gaan
inzamelen, we waren zo trots als een pauw!
Het enthousiasme van beide kanten was groot, de contacten mooi, maar de berichten vanuit Malawi waren toch
wel wat zorgwekkend. Naar aanleiding van verhalen over vampirisme en onrust daarover in 'ons' gebied hebben
we de zaak nader onderzocht. Na contact met de ambassade van Zimbabwe (Malawi heeft er geen) en
onderzoek van de veiligheidsfunctionaris van de school, is uiteindelijk besloten dat de Nederlandse leerlingen
beter niet konden gaan. Op dit moment wordt er vanuit de ambassade van Zimbabwe aangegeven dat het niet
veilig is. We kunnen niet voorspellen hoe het er in april uitziet, maar één van de doelen van de leerlingen is om
voor het project ook ter plekke mooie dingen te doen. Het zou zonde zijn als een deel van hun doelen niet
behaald zouden kunnen worden.
Een beetje pijn doet het ons wel, we hadden ze graag het mooie Malawi willen laten zien en we hadden zulke
mooie plannen om de tijd daar nuttig en onvergetelijk te besteden. Hopelijk krijgen we in de toekomst nog een
keer een kans op een soortgelijk project.

Het Beter Malawi Team
Manon@Betermalawi.nl

Erik@Betermalawi.nl
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