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NIEUWSBRIEF Q1-20
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Terwijl wij ons op dit moment rustig houden i.v.m. het Corona virus, zijn wij van het bestuur van de Stichting tot
op heden gelukkig nog gezond. Na contact met onze lokale contactpersoon Lewis, weten we dat in 'ons' Mawa
nog niemand last heeft van Corona-verschijnselen. Wel zijn er bij het versturen van deze nieuwsbrief in Malawi
inmiddels 9 Corona-besmettingen bevestigd, en 1 persoon overleden aan Corona. Er zijn in Malawi door de
regering ook maatregelen getroffen zoals we die hier ook kennen; regelmatig handen wassen, scholen gesloten,
geen bijeenkomsten met meer dan 100 mensen tegelijk, maar ook 40% minder passagiers in lokaal vervoer. Wel
houden we ons hart vast voor de ontwikkelingen m.b.t. Corona in Afrika.
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de gebeurtenissen van het eerste kwartaal van 2020.

Klaslokalen Namajoka Primary School
Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van weer 2 nieuwe klaslokalen, maar nu bij
Namajoka Primary School. Zij hebben voldoende kennis van de LFP-methode van landbouw en hebben goed hun
best gedaan ons dat te laten zien. Wat jullie misschien is opgevallen, is dat dit de 3e basisschool is waar we
klaslokalen laten bouwen. Op deze wijze proberen we de kans op onderwijs tijdens het regenseizoen in Zomba te
spreiden.
De begroting van deze lokalen is 9.535.200,- Malawiaanse Kwacha ( € 11.919,-). Daarbij draagt de community een
bedrag van 2.788.000,- Kwacha bij en hebben ze ons gevraagd 6.747.200,- te sponsoren. Inmiddels hebben we
Stichting Wilde Ganzen gevraagd of zij ons bij dit project financieel willen ondersteunen. Ook zijn we nog op zoek
naar sponsoren die aan dit project letterlijk een steentje willen bijdragen.
Hieronder wat tekeningen van het ontwerp van de nieuwe lokalen.

Een mooie tekening van de lay-out.

Een tekening van het vooraanzicht van het gebouw.

Een overzicht van de huidige gebouwen en het nieuwe.

Schoolfees
Een update vanuit het Schoolfee project waar onze Marleen zich mee bezig houdt. Bij dit project koppelen wij
sponsors aan leerlingen in Mawa ('ons' gebied in Malawi) om hun schoolgeld te betalen. Meestal zijn dit kinderen
die net begonnen zijn in form 1 (eerste klas van de middelbare school) maar die moeite hebben om het
schoolgeld te betalen en daardoor soms moeten stoppen met school. De leeftijd van de leerlingen varieert.
Sommige leerlingen zijn 13/14 jaar en zijn dus niet eerder blijven zitten in de Primary school (basisschool) maar er
zitten ook leerlingen die al 17 zijn en die nu pas in de eerste klas van de middelbare school zitten. Inmiddels zijn er
aardig wat leerlingen bijgekomen de afgelopen tijd. Op dit moment sponsoren wij 23 leerlingen en er zijn
inmiddels al meerdere leerlingen die hun diploma hebben gehaald. Dit is erg goed nieuws. Onze contactpersoon
in Malawi en de leerlingen zijn hier erg dankbaar voor. Voor hen is het dé kans om een middelbaar school diploma
te halen. Wij blijven ons inzetten om steeds meer leerlingen naar school te laten gaan.
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Hier een voorbeeld van een brief waarbij
een student zich bij ons aanmeld, op zoek
naar een sponsor voor het schoolgeld. een
dergelijke situatie komt helaas vaker voor
in Malawi.

Afgelopen januari hebben wij de rapporten ontvangen van de leerlingen en deze gedeeld met de sponsors. De
meesten hadden mooie rapporten, alhoewel dat soms anders lijkt. De cijfermethodiek is daar net even anders
dan hier in Nederland. Een 1 is heel goed en een 9 juist niet zo goed. We hopen dat de leerlingen die iets minder
gescoord hebben (hogere cijfers dus), dit in het laatste semester nog kunnen ophalen.
Iedereen die sponsor is, super bedankt namens de stichting en de leerlingen!
Vind je het leuk om ook sponsor te worden stuur dan een mailtje naar marleen@betermalawi.nl

Leading Farmer Project (LFP)
Dit seizoen doen er 35 boeren mee met de landbouwmethodiek van LFP. Zij krijgen daarbij deskundige
begeleiding van onze projectleider en het Expert-Team. Er is vooralsnog wat meer regen gevallen dan verwacht,
dus hopelijk resulteert dit in een grotere oogst dan voorgaande jaren.
Ook 4 lagere scholen (Namadidi, Namilongo, Namajoka en Nkanda) doen trouwens mee met het
landbouwprogramma. Op deze manier hopen we de nieuwe methode van jongs af aan bij te brengen.
Op de achtergrond zijn we stiekem bezig om iemand in Nederland bereid te vinden om met ons af te reizen naar
Zomba in Malawi. En dit keer een agrarisch deskundige. Wij hebben namelijk het idee dat er veel meer uit de
grond te halen valt dan dat we op dit moment kunnen met de LFP-methode. We hebben al wat lijntjes
uitgegooid, maar mocht jij als lezer nog suggesties hebben, dan zijn die altijd welkom!

Project 'Boeken'
In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat er 325 boeken zijn
verstuurd per post. Inmiddels wordt er al volop genoten van deze
boeken op Mkanda Primary School.
Het eerste kwartaal hebben we 80 (!) dozen met in totaal 6200 (!)
boeken kunnen versturen per schip. De boeken hebben we
gekregen van Read to Grow en International School Eindhoven
(ISE) heeft de kosten voor verzending gespronsord. Daar zijn we
hartstikke blij mee, bedankt!
Het duurt nog even (de reis duurt 3 maanden) voordat de boeken aan zullen komen in Malawi, maar dat mag de
pret niet drukken.

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 2020 Q1

