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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Hopelijk heeft iedereen een fijne jaarwisseling gehad. Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen, en daarom kijken we
graag vooruit. Wij, maar zeker ook de Malawianen, zijn benieuwd wat het jaar 2019 Stichting Beter Malawi gaat
bieden. Meestal moet je zelf actief ergens achteraan, maar verrassend genoeg komen heel soms dingen ook
gewoon aanwaaien.
In deze nieuwsbrief eerst nog even een terugblik naar het laatste kwartaal van 2018. Inmiddels is het
regenseizoen weer aangebroken in Malawi. Een tijd waarin het sociale leven op een wat lager pitje komt te staan
en waardoor soms kinderen niet eens naar school gaan omdat er buiten geen les kan worden gegeven.

Klaslokalen voor Namilongo primary school
Het was spannend of de nieuwe klaslokalen op tijd klaar zouden zijn voor het regenseizoen en helaas is dat niet
gelukt. Wel hebben we foto's van de voortgang van de bouw en daarop is te zien dat het al wel mooi opschiet.
Wij zijn erg blij dat we met behulp van Stichting Wilde Ganzen en ook jullie donaties dit mooie project kunnen
realiseren. Kijk maar eens naar het resultaat tot nu toe;
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Leading Farmer Project (LFP)
Zoals de werkwijze van LFP voorschrijft, zijn de boeren voor het regenseizoen begonnen met het klaarmaken van
het land. Het regenseizoen bestaat grofweg uit 2 delen, en het is de bedoeling dat tijdens de korte tussentijdse
droogte, de maïs gezaaid wordt. Tijdens het 2e deel van het regenseizoen kunnen de zaadjes ontkiemen, en de
jonge maïsplantjes groeien.
Dit jaar doen er 32 boeren mee. De groep is verdeeld in subgroepen en iedere subgroep heeft een expert. Iedere
twee weken is er in de subgroepen overleg, onder leiding van de experts. Via Stichting Beter Malawi hebben ze
gelamineerde handleidingen gekregen (die gaan dus wel even mee) met daarop de werkwijze van akkerbouw
van het LFP. Tijdens dit overleg wordt met gebruik van de handleiding besproken hoe de aanpak verbeterd kan
worden om zo nog meer maïs te kunnen oogsten.
We zijn erg blij dat er inmiddels ook scholieren van Namilongo Primary School (zie foto) enthousiast zijn
geworden van deze vernieuwde wijze van landbouw. Als zij het goed oppikken, geeft dat extra hoop voor de
toekomst.

Lewis Gama
Het is lastig om vanuit Nederland bepaalde zaken, die zich in Malawi afspelen, te monitoren. Daarom is het fijn
dat er iemand is die lokaal voor ons de begeleiding oppakt en een belangrijke rol vervult in de lokale
communicatie.
Lewis stelt zich aan u voor:
Ik ben Lewis Gama, kartrekker van het Mawa-project. Sinds 1994 ben ik als vrijwilliger werkzaam in de Mawagemeenschap. Mijn werk bestaat uit het vinden van hulp voor mensen in de Mawa-gemeenschap, zoals
weeskinderen, zieken, ouderen en gehandicapten. Ik ben blij dat we inmiddels met behulp van Stichting Beter
Malawi ook schoolkinderen helpen met het betalen van hun schoolgeld, de bouw van extra klaslokalen en dat we
laptops kunnen gebruiken. Ook de boeren van het LFP merken de invloed van Stichting beter Malawi door betere
oogsten. Ik hou van mijn werk en zie graag dat mensen met problemen worden geholpen. Ik ben blij dat we met
hulp uit Nederland, de levens van de mensen in de Mawa-gemeenschap kunnen verbeteren.
Kijk snel op de volgende bladzijde voor een foto van Lewis en zijn gezin.
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Lewis met zijn vrouw Linnes.

Ook hun kinderen wilden wel voor ons op de foto.
Van links naar rechts Reuben, Daniel, Noel, Rachael en Laura.

Bert
Helaas heeft Bert ons laten weten dat hij zich wegens omstandigheden genoodzaakt voelt om keuzes te maken
waar hij zijn tijd aan besteed. Het gevolg is dat hij heeft besloten geen deel meer uit te maken van Stichting Beter
Malawi. Dat vinden we erg jammer. Bert, bedankt voor je enthousiasme en scherpe blik en veel succes voor de
toekomst.

Het Beter Malawi Team
Erik, Dick en Manon
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