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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Hierbij weer een verslag van de ontwikkelingen in Malawi die mede mogelijk zijn gemaakt door jullie steun.
We zijn nog druk bezig met ons nieuwe 5-jarenplan en kregen net weer vanuit Malawi onze rapportage over de
voortgang daar.

Leading Farmer Project (LFP)

We zijn nu voor de 3de keer van start met ons landbouwprogramma om op een andere wijze maïs te verbouwen.
Er gaan 32 boeren meedoen. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Het land vlak maken en bedekken met de maisresten van het vorige seizoen.

Bij Namilongo wordt de afzetting voor de schooltuin gemaakt.

Het blijft nog een opgave voor de boeren om het allemaal te begrijpen, daarom gaan we dit jaar nog meer
aandacht geven aan de begeleiding en opleiding. Door Lewis wordt het voortvarend opgepakt. Zijn vrouw
(Lennis) is inmiddels een van de betere boeren geworden. Nu moet ze deze methode nog voor al land gaan
gebruiken.

Classrooms for Namilongo primary school
Hoe gaat het met de bouw? Soms zeggen de foto’s al genoeg. Ze zijn half augustus gestart.

Dit project realiseren wij samen met de Stichting Wilde Ganzen.
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En het gaat best lekker!
Zo zijn we voor de regentijd (eind november) wel klaar.

Schoolfees
Een bijdrage van onze Kim.
Wat hebben we al veel sponsors voor de kinderen zeg. Ik ben hier super blij mee. We kunnen nu al 11 kinderen blij
maken door hun school te betalen. Ik ben druk bezig om van alle kinderen foto’s, rapporten, brieven en filmpjes
te ontvangen. Als ik deze ontvangen heb dan ga ik de kinderen koppelen aan een sponsor. Daarna ga ik de
sponsoren persoonlijk de gegevens en foto’s van hun eigen gesponsorde kindje sturen. Tot die tijd is het dus nog
heel even afwachten. Hieronder vast een groep foto van 8 van de 11 kinderen. Wat ben ik trots. Wil je ook graag
een kindje sponsoren die graag naar school wil? U kunt de wens van 1 kindje in vervulling laten gaan door
maandelijks €5,- over te maken naar:
Stichting Beter Malawi IBAN: NL98 RABO 0139 4964 16. Vergeet niet om mij dan even een e-mail te sturen zodat
ik hiervan op de hoogte ben. Kim@betermalawi.nl

5-jarenplan

Het is niet gemakkelijk om weer goed onder woorden te krijgen welk doel we nastreven en hoe we dat kunnen
bereiken. Met de cultuur en communicatie knelpunten heb je daarmee wel direct de kern te pakken van de
opgave waarvoor we staan.. Soms denken we dat het lokaal allemaal begrepen wordt, maar kort daarop kom je
er weer achter dat alle ontwikkelingen voor hun best wel erg hard gaan. We moeten daarom soms weer een
stapje terug doen en langer door blijven gaan met het onderrichten van de mensen. We verwachten wel om vòòr
het volgende kwartaalbericht het plan rond te hebben.

Financieel

Zoals inmiddels gebruikelijk heeft Wim de kwartaalcijfers alweer geüpdate en zijn die weer zichtbaar op onze
website. Wij houden ervan alles zo transparant mogelijk te houden.
Het Beter Malawi Team
Manon, Bert, Erik en Dick
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En dan toch nog een nieuwtje. Het was al 2 oktober (dus buiten KW3), maar we willen het toch vast noemen.
Manon is trotse moeder geworden van Bibi.

Proficiat namens het Beter Malawi team.
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