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NIEUWSBRIEF Q2-19
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Er zijn weer mooie ontwikkelingen te melden. Wat zijn wij toch nog steeds trots op onze Stichting en wat we,
samen met andere Nederlanders en natuurlijk de Malawianen zelf, allemaal kunnen bereiken in Malawi. In deze
nieuwsbrief de ervaringen van Dick tijdens zijn bezoek aan Malawi en een recente waanzinnige ontwikkeling, wat
de Malawianen hopelijk veel moois gaat brengen. Lees snel verder.

Dick in Malawi
In April is Dick weer naar Malawi afgereisd. Het was wederom een warm welkom in Zomba. De aandacht is dit
keer ook gegaan naar een nieuw Engels lesprogramma wat Erik vorig jaar heeft geïntroduceerd op 2 Malawiaanse
Primary Schools, Letters and Sounds. Met deze methode leren kinderen klanken van letters, wat een goede
voorbereiding is op het daadwerkelijk leren praten en lezen in het Engels.
Dick heeft zowel Namadidi als Namilongo Primary School bezocht.
Aan Namadidi Primary School is de Stichting al wat langer verbonden door
nieuwe klaslokalen, de schooltuinen, computerlessen en geïmproviseerde
klaslokalen in de plaatselijk kerk. Hier doen op dit moment 11 leraren mee met
de nieuwe lesmethode. Zij hebben hiervoor een 2-daagse training gevolgd die
door de Malawiaanse Regering ter plekke werd gegeven. Dick heeft een les
bijgewoond in en klas van 80 leerlingen.
Namilongo Primary School heeft net de nieuwe klaslokalen in gebruik
genomen. En wat zijn ze mooi!
Hier zijn 18 leraren betrokken bij de nieuwe lesmethode. Ook zij hebben ter
plekke een training gevolgd, gegeven door de Regering. Ook hier heeft Dick
een les bijgewoond. Vanwege ziekte van de leraar, waren 2 klassen
samengevoegd en zaten er 150 kinderen in één klas. En nee, dat is geen
typefout…..

Over het algemeen kan worden gezegd dat de meiden het in de lagere klassen beter doen dan de jongens. Onder
de meiden is vooral in de hogere klassen veel uitval. Ouders moedigen de meiden ook niet echt aan om naar
school blijven gaan. Ze hebben het in de toekomst toch niet nodig als ze gaan trouwen, is de opvatting. Veel
ouders zelf zijn ook niet verder opgeleid.
De nieuwe lesmethodiek gaat de komende periode in ieder geval meer aandacht krijgen.
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Leading Farmer Project (LFP)
Ook dit jaar is Dick weer aanwezig geweest bij het wegen van de maïsoogst.
Altijd een spannend moment, zeker als je gaat vergelijken met het jaar
daarvoor. 'Onze' boeren hebben dit jaar gemiddeld 339 kilo maïs van het land
gehaald. Ze hebben het dus hartstikke goed gedaan. De topper van dit jaar
heeft zelfs 550 kilo maïs geoogst.

Maar er is meer gebeurd. Onze Leading Farmer Experts zijn naar een 3-daagse
training geweest voor het maken van compost. Hier werden zelfs de
praktische grondbeginselen besproken, zoals dat water in de grond via de
bomen en de lucht weer regen kan vormen. De Experts hebben geleerd dat de
grond onder de bomen het best bruikbaar is voor het maken van compost,
omdat daar al een start is gemaakt door bladeren die van de boom zijn
gevallen en verteerd worden als ze op de grond blijven liggen. Verder hebben
ze een boodschappenlijst gekregen voor het maken van compost en geleerd
welke gelaagdheid ze moeten aanbrengen in de materialen om te komen tot
een goede compost. En dit is zo mooi, want dan hoeven ze geen kunstmest
meer te kopen. Of ze het aandurven in het nieuwe seizoen? Waarschijnlijk durven maar een paar boeren voor een
deel compost te gebruiken, maar we zijn op de goede weg.

Voor het uitgebreide rapport van deze training,
geschreven door onze Malawiaanse
contactpersoon Lewis, kun je een kijkje nemen
op onze site (onderaan bij downloads).
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International School Eindhoven (ISE)
Tijdens onze bezoeken in Malawi is het ons opgevallen dat, ondanks
dat de Malawiaanse kinderen al vroeg Engelse les krijgen, zij zich lang
niet altijd verstaanbaar/begrijpbaar kunnen maken met de Engelse
taal.
We zijn al 2 jaar aan het kijken hoe we het Engelse taalonderwijs
kunnen verbeteren, de jeugd heeft immers de toekomst. De
noodzaak was er absoluut maar de vaardigheden binnen onze
Stichting ontbraken om te analyseren wat er beter moest en hoe dat
aan te pakken.
Een noodkreet ging uit naar ISE (International School Eindhoven) om
ons te helpen. Zij geven zelf les in ‘English as a foreighn language’ en
waren dus bij uitstek geschikt maar wij durfden niet te hopen op deze
afloop. Hun reactie was echt hartverwarmend. Zij willen dit niet
éénmalig doen maar de komende jaren verbonden blijven aan dit
project. In oktober al gaan er zelfs 3 dames samen met Erik naar
Malawi. Wij stellen jullie Joan, Mandy en Lizzy (vlnr op de foto) voor. Onze Erik is supertrots, dat kun je wel zien!
In de volgende nieuwsbrief stellen de dames zich graag verder aan jullie voor.

Benieuwd naar jullie mening!
De meesten van jullie staan al een tijd op onze mailinglijst. Na een aantal jaren onze nieuwsbrief verstuurd te
hebben, zijn we steeds nieuwsgieriger naar wat jullie lezers van onze nieuwsbrief vinden. Dat geldt uiteraard ook
voor de nieuwkomers op onze mailinglijst. Verras ons met je commentaar. Wat doen we goed en wat kan beter.
Dus heb je tips of tops, laat het ons dan vooral weten via manon@betermalawi.nl

Het Beter Malawi Team
Erik, Dick en Manon
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