Datum: 15 april 2018

NIEUWSBRIEF Q1-18
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Het eerste kwartaal van 2018 is al weer achter de rug, dus hoog tijd om jullie het laatste nieuws vanuit
Stichting Beter Malawi te brengen.

Namilongo Primary School
Voor Namilongo Primary School is er de wens voor de bouw van nieuwe klaslokalen. Op dit moment verzorgt de
school onderwijs aan zo'n 1800 leerlingen, die nu de beschikking hebben over 11 klaslokalen. Je kunt je
voorstellen dat de lokalen qua ruimte zeker goed worden benut. Er wordt aan een groot aantal leerlingen nog
steeds buiten les gegeven, waardoor voor die kinderen lesuitval is tijdens het regenseizoen (4 maanden per jaar
vanaf december). Omdat (goed) onderwijs voor de jeugd in Malawi één van onze speerpunten is, hebben we
besloten ons hard te maken voor extra lokalen voor Namilongo Primary School.
Na een uitgebreid plan met bouwtekeningen en een financiële begroting, hebben we sponsoren gezocht om de 2
nieuwe klaslokalen te kunnen realiseren. Voor Nederlandse begrippen gaat het uiteindelijk ook best om een
groot bedrag. We hebben op dit moment meer dan 2/3e van het begrote bedrag binnen. Dit o.a. dankzij Stichting
Wilde Ganzen; we zijn erg blij met hun financiële bijdrage. We hebben daarnaast fondsen aangeschreven, een
bericht op onze internetsite en een oproep op facebook geplaatst.
We hebben artikelen in plaatselijke huis-aan-huis-bladen geplaatst,
maar vooralsnog hebben we nog niet het hele bedrag binnen. We
zoeken op dit moment nog 4000 mensen die € 1,00 willen doneren
(meer mag natuurlijk altijd). Dus mocht je nog letterlijk een steentje
willen bijdrage aan de bouw van de 2 nieuwe klaslokalen van
Namilongo Primary School, maak dan je gift over op NL98 RABO 0139 4964 16 t.n.v. Stichting Beter Malawi,
o.v.v. Namilongo.
Mocht je suggesties hebben voor andere manieren van werving, dan zijn die uiteraard ook van harte welkom!

International School Eindhoven (ISE)
De directie van Namilongo Primary School (zie boven) wil graag meewerken aan een project om de Engelse taal
te verbeteren. Naast landbouw is inmiddels ook onderwijs één van onze speerpunten en daarom is er contact
gezocht met de International School Eindhoven (ISE). Zij bieden internationale lesprogramma's aan voor
kinderen in de leeftijd van 3-18 jaar. Het is fijn om daar een kijkje in de keuken te mogen nemen en te bezien of er
methodes zijn waar we de Malawianen mee kunnen laten kennismaken. Dit om, in eerste instantie, de leerlingen
van Namilongo Primary school een kwaliteitsimpuls te geven in de Engelse taal. Hieronder wat foto's van de
lesmethodiek die wordt gebruikt op de ISE.
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Schoolfees
Kim is aan de slag gegaan met het zoeken van sponsoren voor leerlingen van middelbare scholen in Zomba ('ons'
gebied) in Malawi. Op dit moment hebben 2 extra sponsoren zich aangemeld en deze sponsoren zijn inmiddels
gekoppeld aan leerlingen in Malawi. Zij kunnen weer terug naar school/op school blijven, want hun schoolgeld
wordt vanaf nu voor ze betaald.

Erik gaat naar Malawi
Vorig jaar in april heeft Dick als laatste vanuit Stichting Beter Malawi zijn gezicht laten zien in Malawi. We streven
er naar om als Stichting eens per jaar een bezoek te brengen aan 'ons' gebied in Malawi, Zomba. Op donderdag 12
april is Erik naar Malawi vertrokken om ter plekke weer eens te zien hoe het gaat met onze 'oude' bekende
Malawianen en alle projecten en om te bespreken op welke wijze we de Malawianen kunnen ondersteunen in de
toekomst. Er zijn al mooie spullen die mee kunnen, of die we kunnen aankondigen dat we ze gaan versturen:
- Van Stichting Read to Grow (tip van ISE, zie boven) hebben we vast 300 Engelstalige (voor)leesboeken
gekregen voor Namadidi en Namilongo Primary School;
- Marije en Eric-Jan Bakers kunnen hebben smartphones en laptops gedoneerd;
- Sandra de Koning heeft een rolstoel beschikbaar gesteld.
Allemaal veel te gek natuurlijk en heel erg bedankt!
Daar kan Erik in ieder geval mee aankomen in Malawi. Dick en Manon kijken nu al uit naar zijn uitgebreide
reisverslag ;-)

Het eerste deel Engelstalige
(voor)leesboeken.

Met deze laptops en smartphones
kunnen de Malawianen weer even
vooruit.

Deze rolstoel gaat iemands leven
een stuk comfortabeler maken.

Het Beter Malawi Team
Manon@Betermalawi.nl

Erik@Betermalawi.nl

Dick@Betermalawi.nl
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