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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Wat is er veel gebeurd het laatste kwartaal van vorig jaar. Erik is natuurlijk naar Malawi geweest samen met
3 dames van International School Eindhoven (ISE). In deze nieuwsbrief een kort verslag van hun ervaringen.
Ook hebben we dit kwartaal weer 325 cadeaus gratis naar Malawi kunnen laten versturen. Daarover straks meer.
Wat zeker ook mooi nieuws is, is dat we weer een enthousiaste aanvulling hebben in ons bestuur. Marleen stelt
zich in deze nieuwsbrief graag aan u voor.

International School Eindhoven (ISE)
We zijn inmiddels al weer een paar maanden terug in Nederland. We hebben tijd gehad om onze mooie trip te
laten bezinken en te reflecteren. We voelen ons vereerd dat we deze kans hebben gekregen en dat Erik ons heeft
laten zien waar Beter Malawi zich voor inzet. Wat fantastisch om deze projecten nu met eigen ogen te zien.
Onze voorbereidingen begonnen een aantal maanden geleden. Via Erik kregen we informatie over de school. De
leerkrachten hadden specifieke hulpvragen geformuleerd. Deze hebben wij gebruikt om een plan op te stellen
met als uiteindelijke doel het schoolverzuim te verminderen. We hadden besloten ons te richten op de eerste vier
standaarden en dan met name op het aanbieden van de Engelse klanken. Gelukkig hebben we veel hulp gekregen
op onze school, zowel met hulp rondom het klaarmaken van de materialen als financiële hulp om deze trip
mogelijk te maken.
Toen we eenmaal waren aangekomen op de Namilongo Primary school kwamen we, door middel van onze
observaties, erachter dat de hulpvraag van de leerkrachten iets dieper uitgewerkt moest worden. We merkten al
snel dat de kinderen alles kopiëren van de docenten zonder te begrijpen wat er gezegd wordt. Tevens kwamen
we erachter hoe lastig het lesgeven kan zijn met beperkte middelen. We waren onder de indruk van de
enthousiaste docenten en het was inspirerend voor ons om te zien hoe zij er iedere dag het beste van proberen
te maken.
We hebben onze plannen een beetje moeten wijzigen en
zijn ons vooral gaan richten op het aanbieden van
dynamische workshops aan de leerkrachten tijdens de
lessen en na school. Op deze manier kregen de
leerkrachten een idee hoe ze lesstof kunnen aanbieden
waarbij de meeste kinderen betrokken zijn bij de lessen.
Het was goed om te zien dat zij hier de meerwaarde van
inzagen en we hopen hiermee hen geïnspireerd te hebben
en dat er hier in de nabije toekomst gebruik van wordt
gemaakt.
We zijn slechts twee weken in Malawi geweest en hebben
heel veel kunnen zien en doen. We hebben onder andere
de bibliotheek heringericht en de klaslokalen voorzien van educatieve posters. Daarnaast hebben we houten
sterren met Engelse lettercombinaties opgehangen om zowel de buitenmuren kindvriendelijker te maken en
voor het stimuleren van het concept "outdoor learning". De klaslokalen zijn namelijk redelijk klein en er zitten
veel leerlingen in een klas. Hiermee kan de ruimte effectief gebruikt worden.
Voor ons allen is dit een inspirerende reis geweest die onze levens heeft veranderd. Bedankt Beter Malawi en
Bedankt Erik voor deze fantastische kans.
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Project 'Boeken'
Aansluitend aan de mooie ontwikkelingen die ISE teweeg heeft gebracht, is het
wederom gelukt om een extra stap te zetten en nog meer boeken naar Malawi te
sturen.
Van stichting Read to Grow hebben we weer 4 dozen met wel 325 leerzame boeken
gekregen. Dankzij Wigo Sleutjes en Thomas Braun van DHL Expres Eindhoven zijn de
boeken voor ons geheel kosteloos verzonden naar Nkanda Primary School.
Hartstikke bedankt namens ons en de leerlingen van Nkanda!

Marleen IJsseldijk
Mijn naam is Marleen IJsseldijk, ik ben 21 jaar oud en
afgelopen zomer afgestuurd als bedrijfseconoom. Ik
werk op dit moment als financial bij DS Smith. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om uit te gaan met mijn
vriendinnen, te sporten, series te kijken en te reizen.
Na mijn afstuderen ben ik in oktober voor 6 weken
naar Malawi gegaan om vrijwilligerswerk te doen in
een community. Samen met de lokale vrijwilligers
hielp ik de community een stukje beter te maken. Het
project houdt zich voornamelijk bezig met het helpen van zwakkeren. Hierbij gaat het om extreem arme mensen,
oudere mensen, mensen met een handicap of mensen met een gehandicapt familielid. Daarnaast wordt er ook
aandacht besteed aan het onderwijs en inkomen genererende projecten. Werkzaamheden die ik bijvoorbeeld
deed waren: Kleding wassen, de afwas doen, water halen, op het land werken, een nieuwe vloer maken, een
krijtbord maken, een afvalput graven, geholpen op kleuterscholen en geholpen met het schoolproject van
Stichting Beter Malawi.
Ik heb daar een bijzondere en prachtige tijd gehad. Een enorm mooie ervaring. Tijdens mijn verblijf in Malawi
kwam ik Erik van Happen tegen. Hij was daar met zijn eigen organisatie om de community te helpen. Ik was erg
onder de indruk van wat hij samen met de organisatie deed. Toen ik weer in Nederland was liet ik het bestuur
weten dat ik graag deel wou uitmaken van de organisatie. Ik zit nu dus in het bestuur en richt mij vooral op de
educatieve projecten en daarnaast neem ik het Schoolfee project over van Kim van Happen.

Het Beter Malawi Team
Erik, Dick, Marleen en Manon

Stichting Beter Malawi. Kvk Rotterdam nr 56016743. BTW nr NL851944449B01222
IBAN: NL98 RABO 0139 4964 16. Info op Website www.betermalawi.nl.

Blad 2
File: Stg Beter Malawi Nieuwsbrief 2019 Q4

