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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Terwijl we in Nederland maar niet uitgesproken raken over het weer, denken wij met weemoed terug naar onze
tijd in Malawi. Daar is dergelijk weer aan de orde van de dag, met de voor hun passende problematiek. Erik heeft
dit kwartaal weer een beetje Malawi mogen opsnuiven en heeft ‘ons’ gebied bezocht. In deze nieuwsbrief dan
ook een aantal van zijn ervaringen en bevindingen.
Leading Farmer Project (LFP)
Het uiteindelijke doel van dit project is door een nieuwe werkwijze de opbrengst van de oogst te verbeteren.
Voor degene die zelf niet kunnen voorzien in kunstmest en zaden, verstrekken we een lening, die met de
opbrengst weer kan worden terugbetaald. Ongeacht of je gebruik maakt van een lening, kun je de methodiek
sowieso gebruiken.
Er staan artikelen in de krant dat de maïsoogst circa 40% lager is dan vorig jaar. Tijdens de regenperiode is er
plotseling een periode van 2-3 weken geweest waarin het droog was, wat de groei van de maïs heeft geremd.
Ook was er een plaag met Army Worms.
De resultaten van de oogst zijn erg verschillend. Van een magere opbrengst
van 1,5 zak (75 kilo), tot een waanzinnige oogst van 550 kilo maïs. Het is mooi
om te zien dat de deelnemers elkaar ook aanspreken op punten van de nieuwe
werkwijze die niet gevolgd worden, wat geresulteerd heeft in een lagere
maïsopbrengst. Het grote verschil tussen de Malawiaanse aanpak en nieuwe
techniek van LFP is dat bij de nieuwe techniek de maïskolven groter zijn, en
dus meer maïs geven. We kunnen nog niet iedereen enthousiast krijgen om
deze nieuwe methodiek toe te passen. Het kuilen maken en afdekken zorgt
voor veel extra werk, en ze hebben ook meer vertrouwen in intercropping
(maïs en pigeon-beans gelijktijdig en door elkaar op het land zetten). De Chiefs
zijn vooral van mening dat de rente van de verstrekte lening te hoog is.
Vooralsnog is er dan ook geen Chief die meedoet aan het LFP. De rente van de
lening zetten we om naar extra beloningen voor de deelnemers, naar rato van
maïsopbrengst. De boeren die wel aan het LFP hebben deelgenomen
(sommigen voor het 2e jaar), zijn over het algemeen enthousiast. Zij zien dat
hun werk wordt beloond.
Miles heeft een lach van oor tot oor,
want hij heeft 294 kilo maïs van zijn
land gehaald.

Namilongo Primary School
Deze basisschool verzorgt lessen voor 1702 leerlingen (jongens en meisjes ongeveer gelijk). De school beschikt
over 16 vaste klaslokalen en 2 tijdelijke. Een korte rekensom levert iets meer dan 90 leerlingen per klas op. Er zijn
33 docenten (29 vrouwen en 4 mannen), die per persoon gemiddeld 50 leerlingen onder hun hoede hebben. Erik
heeft een Engelse les in Standard 2 en 7 (groep 2 en 7) bijgewoond om een beeld te krijgen van de wijze van
lesgeven en het niveau van de docenten. Het is goed te merken dat veel docenten uit de stad komen; de
docenten zijn opvallend goed gekleed en hebben een redelijk hoog niveau v.w.b. de Engelse taal. Voor de groep
docenten zijn 3 huizen beschikbaar om doordeweeks te verblijven. Maar dit volstaat omdat de school relatief
dicht bij de weg staat dus de meeste wonen thuis en komen dagelijks op en neer zoals wij ook gewend zijn.
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We hadden graag in de periode dat Erik in Malawi was willen starten met de bouw van de 2 klaslokalen die we
vanuit Stichting Beter Malawi financieren, maar we hebben de begroting nog niet sluitend. Wel heeft Erik
(voor)leesboeken (verstrekt door Stichting Read to Grow) overhandigd die ze ter ondersteuning kunnen
gebruiken bij het onderwijzen van de Engelse taal. Deze zijn met veel enthousiasme ontvangen.
Namadidi Primary School
Deze basisschool heeft 1396 leerlingen (jongens en meisjes ongeveer gelijk) en 14 klaslokalen. Ook deze school is
erg blij met de Engelse kinderboeken als ondersteuning voor de Engelse les. Hiervoor hebben we ook van de
International School Eindhoven veel tips en ondersteunende materialen gekregen.
Van de 22 docenten zijn er 10 man en 12 vrouw, en het gemiddeld aantal leerlingen per docent is 64.Voor de
docenten zijn 11 huizen beschikbaar, waarvan er 5 in goede
conditie zijn. Doordat o.a. de huisvesting niet optimaal is en de
huizen vrij achteraf liggen, is er veel verloop onder de
docenten. De school ligt ver in het binnenland dus de docenten
wonen bij de school in huizen die hen worden aangeboden
maar erg slecht zijn.
Standard 8 (groep 8) is een zogenoemde boarding school. Dit
betekent dat de 76 leerlingen verplicht zijn om voorafgaand
aan het examen 3 maanden lang intern te verblijven. De
ouders komen 1 keer per week eten en zeep brengen.
Hier één van de lerarenhuizen bij Namadidi.

Schoolfees
Er zijn 6 studenten waarvan het schoolgeld van de middelbare school wordt betaald door Nederlandse
sponsoren. Het contact tussen hen loopt via Stichting Beter Malawi. Erik heeft er 5 gesproken en van 2 van hen
staan inmiddels een kennismakingsfilmpje op facebook.
Over motivatie gesproken: Eén van die 6 studenten komt elke dag vanuit de stad Zomba gelopen om naar school
te gaan. We hopen dat hij een sluiproute heeft, want over de weg duurt deze wandeling zo’n 2 uur enkele
reis……
Bert van Rangelrooij
Sinds enkele maanden ben ik actief geworden in de Stichting Beter Malawi en
ben ook toegetreden tot het bestuur van deze stichting. Je vraagt je natuurlijk af
waarom een 58-jarige man tot zo'n besluit komt en wat hem daarbij drijft. In mijn
geval is dat vrij simpel. Ik los een belofte in die ik nog aan mijn vrouw heb gedaan
toen ze verleden jaar ernstig ziek werd en ook vrij kort daarna is overleden. Die
belofte hield in dat ik in plaats van alleen maar hard te werken als consultant, me
meer wilde gaan inzetten voor het wel en wee van de medemens. Dat doe ik
inmiddels als vrijwilliger in een bejaardentehuis en dus nu ook in de stichting
Beter Malawi. Dick Aantjes waarmee ik veel contact had tijdens een klus voor
Rijkswaterstaat, kwam telkens vol enthousiasme vertellen over hetgeen hij in
Malawi deed en wat hem daarbij dreef. Via hem ben ik dan ook bij de Stichting
terecht gekomen. Ik zal me gaan toeleggen op educatie en dan met name op het ontwikkelen en verbeteren van
het beheersen van het Engels van de jeugd. Wat wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor
Malawi!
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Algemeen
Er zijn heel veel mensen die ons gesponsord hebben met geld en goederen. Zo hadden we kleding,
verbandmiddelen, rolstoel, laptops, smartphones, boeken en vele andere dingen. We willen in de zomerperiode
iedereen persoonlijk bedanken maar doen dat bij deze in het algemeen nu even per nieuwsbrief. MENSEN
BEDANKT!
Er zijn weer een aantal verzoeken van de verschillende groepen (Disabled Group, Expert Group, Youth Group,
Mawa Group, via Erik bij ons binnengekomen voor ondersteuning vanuit Stichting Beter Malawi. Voor jullie
beeldvorming zomaar een greep uit de verzoeken:
nieuwe dekens voor komende winter; ondersteuning bij het volgen van ambachtscursussen (naaister,
timmerman, baksteenbakker, elektricien); reparaties van meubels en woningen; aanschaf van ééndagskuikens
die uiteindelijk verkocht kunnen worden; zeep en suiker voor de ouderen; financiering van een maandelijkse
vergoeding van Caregivers op de Nursery Schools (kleuterleidsters); nieuwe klaslokalen.
N.a.v. het bezoek en de ervaringen van Erik (niet alle projecten lopen even soepel) en het nieuwe 5-jarenplan
gaan we in beraad wat we met eerdere en nieuwe projecten zullen gaan doen. Hierover meer in onze volgende
nieuwsbrief.

Het Beter Malawi Team
Erik@Betermalawi.nl

Dick@Betermalawi.nl

Bert@Betermalawi.nl
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