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NIEUWSBRIEF Q3-20
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Nu na het overlijden van Lewis het stof wat is neergedaald, is het tijd om de routine van de nieuwsbrief weer op
te pakken zoals jullie van ons gewend zijn. Inmiddels hebben we een nieuwe contactpersoon in Malawi, Joseph,
de broer van Lewis. Het zou fijn zijn als we nader met hem zouden kunnen kennismaken als één van de
bestuursleden van Stichting Beter Malawi daar aanwezig is, maar door omstandigheden zal dat nog wel even
duren. Onze gezamenlijke insteek met de projecten is in ieder geval dat we verdergaan waar we zijn gebleven.
Lees gauw verder voor de laatste ontwikkelingen.

Lewis
Voor de werkzaamheden die Lewis op locatie deed voor Stichting Beter Malawi,
gaven we hem een fee. Dat is omdat hij het op sommige tijden erg druk had om de
projecten samen met ons te begeleiden. Na het wegvallen van Lewis valt ook dat
inkomen weg voor zijn vrouw Lynnes en haar vier kinderen. Uiteindelijk hebben we
besloten om Linnes een jaar lang maandelijks een deel van de fee te geven. Dit zodat
zij tijdelijk financieel wordt ondersteund en ze nog even de tijd heeft om haar leven
weer op de rit te krijgen en zelf te zorgen voor compensatie van het weggevallen
inkomen. De eerste fee heeft Joseph voor ons aan Lynnes overhandigd.

Corona-update
De effecten van Corona lijken in verhouding nog mee te vallen in Malawi. Met het verschijnen van deze
nieuwsbrief zijn de cijfers als volgt: 5836 geregistreerde besmettingen en 181 sterfgevallen.
Hopelijk blijft de impact van Corona meevallen, wij duimen met ze mee.

Klaslokalen Namajoka Primary School
Door Corona en het overlijden van onze Lewis, heeft dit project vertraging opgelopen. Op dit moment zijn we
nog bezig om de laatste sponsorgelden te werven voor de nieuwe klaslokalen. We proberen bedrijven warm te
maken om in ons project te investeren en we zijn een inzamelingsactie gestart op een fondsensite. Mocht je deze
laatste hebben gemist en toch nog willen doneren, dan kan dat via:
https://www.gofundme.com/f/klaslokalen-voor-namajoka-malawi
Omdat Stichting Wilde Ganzen heeft toegezegd ook een
deel van de sponsoring op zich te nemen, heeft
International School Eindhoven een wedstrijd bedacht. De
scholieren is gevraagd een logo te bedenken voor Stichting
Wilde Ganzen, wat te maken heeft met het sponsorproject
in Malawi, de klaslokalen. Op dit moment is nog niet
bekend wie de winnaars zijn van deze wedstrijd, maar we
willen jullie al vast een aantal van de kleurrijke creaties
laten zien. Wij worden er al vrolijk van!
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Schoolfees
Door Corona zijn ook in Malawi de scholen een periode gesloten geweest. Inmiddels zijn ze weer gestart en
begonnen met de laatste term van het afgelopen schooljaar. Ze zijn dus op dit moment de gemiste lessen aan het
inhalen.
Ook is door Corona en de tussentijdse sluiting van de scholen besloten het schoolsysteem te veranderen. Eerder
was er in Malawi hetzelfde schoolsysteem zoals wij dat kennen. Scholen starten hun schooljaar in de maand
augustus of september en het schooljaar loopt door tot de zomervakantie. De wijziging is als volgt: nadat de
gemiste lessen zijn ingehaald, zal er in januari een nieuw schooljaar starten, wat loopt tot en met december van
dat jaar. Daartussen vallen de reguliere vakanties. De schooljaren en kalenderjaren zijn dan dus gelijk en dat is dan
gelijk aan omliggende landen, zoals Zuid-Afrika
Vind je het leuk om vanaf het nieuwe schooljaar (januari 2021) ook sponsor van een scholier op een Secondary
School (middelbare school) in Malawi te worden, stuur dan voor meer informatie een mailtje naar
marleen@betermalawi.nl
Marleen bemiddelt in het persoonlijke contact, waardoor je op de hoogte wordt gehouden van de
ontwikkelingen en schoolresultaten van de scholier die je sponsort.

Project 'Boeken'
Na een lange reis zijn inmiddels de 80 dozen boeken voor het Engelse taalonderwijs aangekomen in Malawi. Ze
staan tijdelijk opgeslagen, wachtend om naar hun bestemming te gaan; de bibbliotheken van 4 basisscholen in
Malawi (regio Zomba). Op dit moment wordt door ISE (International School Eindhoven) bedacht hoe we de
leraren en leraressen in Malawi kunnen helpen om deze boeken zo goed mogelijk in te zetten bij hun lessen. Zo
zijn er korte filmpjes gemaakt waarin gedemonstreerd wordt hoe je een bibliotheek kunt opzetten en hoe wij de
boekjes gebruiken bij de ondersteuning van het taalonderwijs. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Het Beter Malawi Team
Erik, Dick, Marleen en Manon
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