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Vrienden van Stichting Beter Malawi,

Malawi en Zomba op dit moment
Op dit moment is het warm in Malawi, zo'n graad of 28. Daarbij is de luchtvochtigheid op dit moment 86%.
Als je Google raadpleegt op luchtvochtigheid, dan zul je vinden dat de ideale luchtvochtigheid grofweg tussen de
40 en 60% ligt.
Malawi heeft te maken met het staartje van het regenseizoen en zeker deze keer heeft het regenseizoen grote
impact gehad. Cycloon Idai is langsgekomen en heeft in Mozambique, Zimbabwe en Malawi voor overstromingen
en chaos gezorgd. Van de 3 landen heeft Malawi het minst dodelijk slachtoffers, maar de impact is groot.
Gelukkig ligt 'ons' gebied Zomba wat hoger en hebben de bewoners daar geen last gehad van de
overstromingen. Wel zijn er door de hevige regenval huizen ingestort. Je moet je voorstellen dat de Malawianen
hun best hebben gedaan om woningen neer te zetten, maar die zijn niet gebouwd met dezelfde materialen als de
meeste van onze huizen. De bakstenen zijn gemaakt van gedroogde modder, zonder enige toevoeging. En voor
de hechtingslaag bij het stapelen is ook weer modder gebruikt. Je kunt je voorstellen hoe kwetsbaar zo'n
bouwwerk is bij hevige regenval.

Klaslokalen voor Namilongo primary school
Dan nu een heel ander bericht…..de klaslokalen zijn af! We zijn zo trots als een pauw, en de Malawianen met ons.
Dankzij jullie (sponsoren) en Stichting Wilde Ganzen is het ons gelukt om in samenwerking met de Malawianen
2 prachtige lokalen te bouwen.

Hieronder nog wat sfeerplaatjes van de totstandkoming van de lokalen.
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Inmiddels is de officiële openingsceremonie ook geweest, compleet met toespraken en het doorknippen van een
lint. De lokalen zijn geopend door Dhr. John Chikalimba, parlementslid voor het kiesdistrict Zomba-Chingale in de
zuidelijke regio van Malawi. Onze locale contactpersoon Lewis was hierbij namens Stichting Beter Malawi
aanwezig. Op de foto's is hij niet te missen in zijn fluorescerende groene shirt. Let ook even op de tekst op de
witte balk boven de veranda van de nieuwe klaslokalen.
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Schoolfees
Het is weer tijd voor een stukje over de schoolfees. Hier in Nederland is het heel normaal dat je naar school gaat.
In Malawi is dat niet het geval. School is vaak te duur waardoor de kinderen met potentie kansen missen.
Gelukkig kunnen wij ze daar en handje mee helpen. Voor maar €5,- per maand kan je een kindje naar school laten
gaan. Inmiddels hebben we 10 sponsoren. Deze hebben een foto en het rapport ontvangen van de kinderen die
ze steunen.
We zijn erg blij met onze sponsoren en de kinderen uiteraard ook. Ze zouden niet naar school kunnen als wij ze
niet helpen. Hieronder zie je een foto en het rapport van: Meria Robert.

Wil je ook graag een kindje sponsoren zodat hij/zij naar school kan stuur me dan gauw een bericht We horen
graag snel van je.
Groetjes Kim en de kinderen van Beter Malawi.
kim@betermalawi.nl
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Filmtip: The boy who harnessed the wind
Malawi. De dertienjarige William Kamkwamba wordt van school gestuurd wanneer duidelijk wordt dat zijn ouders
zijn studie niet meer kunnen betalen. Hij gaat echter niet bij de pakken neerzitten en droomt ervan een windmolen te
bouwen zodat zijn dorp geen hongersnood lijdt. Met behulp van de fiets van zijn vader Trywell en kennis uit boeken
gaat hij aan de slag.
Een film over het dagelijks leven in Malawi en het grote verschil in kennis van techniek. Te zien op Netflix.

Wat weer komen gaat
Na een democratische stemronde van het bestuur is besloten dat Dick dit jaar weer aan de beurt is om naar
Malawi af te reizen. Hij krijgt een boodschappenlijst mee om ter plaatse dingen na te vragen en uit te zoeken. En
natuurlijk neemt hij persoonlijk een kijkje bij de nieuwe klaslokalen van Namilongo Primary School.
Meer over zijn bezoek in de volgende nieuwsbrief. Tot dan!
Het Beter Malawi Team
Erik, Dick en Manon
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