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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Allereerst uiteraard de beste wensen. Dat het maar een jaar mag worden waarin weer ruimte is om wensen uit te
laten komen. De Malawianen en wij hebben zeker voor Malawi nog een aantal wensen, en met kleine stapjes
komen we, mede dankzij jullie hulp, steeds dichter bij de vervulling van die wensen.

Corona-update
Met het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de cijfers als volgt: 6935 geregistreerde besmettingen en 196
sterfgevallen. Dat zijn t.o.v. de vorige nieuwsbrief 'slechts' 1099 meer besmettingen en 15 meer sterfgevallen.
Daarmee lijkt de impact van het virus in Malawi gelukkig enorm mee te vallen. Onze contactpersoon Joseph
bevestigt ook dat het in 'ons' Zomba rustig is met Corona-besmettingen.
De scholen zijn inmiddels weer begonnen en er worden mondkapjes gedragen en vaker handen gewassen. Dat
laatste gaat iets anders dan bij ons, want er komt immers geen water uit de kraan zoals wij dat kennen. In Malawi
hebben ze grote emmers, met aan de onderkant een kraantje, die ze op een stoel plaatsen. Het is een soort van
kleine versie van de regenton die wij kennen, alleen komt het water er in Malawi in doordat iemand water uit een
put heeft gehaald en dat dan weer in die grote emmer doet….

Schoolfees
Voor dit onderwerp hebben we de Schoolgeldcommissie van Mawa gevraagd een stukje te schrijven over hun
werkzaamheden. We kregen een document van 2 A4, wat helaas te lang is voor deze nieuwsbrief. Hieronder een
samenvatting; het volledige verslag wordt als bijlage bij deze nieuwsbrief op onze website geplaatst.
Als Partner van Beter Malawi willen we vandaag ook onze bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief. Onze bijdrage is
gericht op onderwijs, ook wel bekend als Schoolgeldcommissie. Dit is een Commissie die zich bezighoudt met het
welzijn van leerlingen die op het punt staan niet verder te gaan met hun middelbare school omdat ze behoeftig
zijn vanwege verschillende redenen, zoals wees, armoede, honger. De Commissie realiseert zich dat onderwijs
een belangrijk instrument is om de ontwikkeling van Malawi te bevorderen en wil behoeftige kinderen graag de
kans geven onderwijs te volgen.
Om dit goed te laten verlopen, is in 2013 een Schoolgeldcommissie gevormd die momenteel bestaat uit Hastings
Linkwa als voorzitter, Cliford Mwanyowa, Rosemary Kalulu, Gerald Saidi en Doreen Mapereka als commissieleden
met Maliko Gama als ex-officieel lid.

Hastings Linkwa,
Voorzitter Schoolgeldcommissie

Rosemary Kalulu,
Commissielid

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

Blad 1
File: Stg Beter Malawi Nieuwsbrief 2020 Q4

Datum: 19 januari 2021

NIEUWSBRIEF Q4-20
Een leerling kan zichzelf kenbaar maken bij de Commissie, maar dit kan ook door de gemeenschap of
bijvoorbeeld de alleenstaande moeder. Daarna worden er huisbezoeken gebracht om de ernst van de situatie te
bepalen. De kinderen mogen vervolgens voor de Commissie hun verhaal vertellen en hun toekomstdromen
delen.
Van de kinderen die de Commissie weten te overtuigen, worden de namen aan Stichting Beter Malawi
doorgegeven, samen met een brief met de individuele verzoeken. Wanneer Stichting Beter Malawi een sponsor
heeft gevonden, gaat de Commissie met de leerling en/of de ouders/verzorgers in gesprek om te benadrukken
wat voor mooie kans ze krijgen, maar dat er wel wat van ze wordt verwacht.
Periodiek heeft de Commissie overleg, waarin over en met de leerlingen wordt gesproken over de
schoolresultaten. Deze worden ook teruggekoppeld naar Stichting Beter Malawi.
De Commissie is blij met de samenwerking en de mogelijkheden voor de leerlingen.
Namens Hastings Linkwa, Voorzitter Schoolgeldcommissie Mawa.

Leading Farmer Project (LFP)
Het is even stil geweest over dit onderwerp, maar het
seizoen is weer begonnen met het inzaaien van de
maïs. Op Namajoka Primary School zijn de leerlingen
druk in de weer met hun moestuin. Het is erg belangrijk
dat er netjes wordt gewerkt, plantjes netjes uit elkaar,
onkruid netjes wieden…..
En jong geleerd…….
Ze hebben inmiddels de fertilizer gebruikt en de eerste
resultaten zien er goed uit!
Binnen ons LFP zijn nu een paar boeren die compost
zijn gaan toepassen i.p.v. kunstmest. Dat is echt een primeur. De volgende keer het verhaal van de boer die dit
aandurfde.

Project 'Boeken'
Het project 'Boeken' heeft zijn eerste vruchten afgeworpen. Wij hadden 80 dozen Engelstalige boeken te
verdelen over 4 geselecteerde basisscholen. Om de boeken te 'verdienen' hebben zij de opdracht gekregen hun
huidige bibliotheek netjes in te richten. ISE (International School Eindhoven) heeft hiervoor een filmpje gemaakt
met een aantal tips. En het resultaat mag er zijn!
Links een foto van de bibliotheek van Namadidi. En rechts een foto van een opgeruimde en nieuw ingerichte
bibliotheek, in dit geval van Namajoka Primary School. Wat ons betreft zijn de boeken meer dan verdiend!
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Klaslokalen Namajoka Primary School
Woensdag 4 november was het zo ver. Ruim 200 kinderen uit groep 4 en 5 van de International School Eindhoven
zaten vol spanning te wachten op de uitslag van de teken wedstrijd. Zij hadden de opdracht gekregen om een
nieuw logo te ontwerpen voor Stichting Wilde Ganzen. Daarin moesten zij elementen verwerken als: een gans,
iets van Malawi, bouw van klaslokalen, anderen helpen of spelende kinderen.
Twee docenten van International School Eindhoven (ISE), Lizzy en Mandy, hadden deze wedstrijd opgezet om bij
de kinderen en ouders onder de aandacht te brengen dat Stichting Wilde Ganzen veel goede dingen doet in
Malawi waaronder nu de ondersteuning bij de bouw van 2 nieuwe klaslokalen voor Namajoka Primary School.
Het bestuur van Stichting Wilde Ganzen had samen met het bestuur van Beter Malawi 4 winnaars geselecteerd
uit de enorme hoeveelheid prachtige inzendingen. Özcan, Lakshan, Aviv en Raju mochten hun tekeningen komen
toelichten voor de klas en ontvingen een mooie knuffelgans als beloning voor hun inspanning. Voor alle 9 klassen
was er verder een plaatjesboek van ‘The boy who harnessed the wind’ zodat ze zich allemaal winnaar konden
voelen.

De winnende tekening van Groep 4,
gemaakt door Aviv

De winnende tekening van Groep 5,
gemaakt door Özcan

ISE (International School Eindhoven)
ISE had het plan opgevat om 1600 (!) rugzakjes aan hun leerlingen mee te geven die
zij dan thuis konden vullen met nuttige/leuke dingen voor de kinderen in Malawi.
Ook konden zij er een briefje in doen en daarin iets vertellen over zichzelf. ISE heeft
ons gevraagd te bemiddelen met het transport van de rugzakjes naar Malawi. Na
wat telefoontjes was de keten rond: DHL Eindhoven heeft ons wederom geholpen,
dit keer om de rugzakjes van ISE naar de zeecontainer te brengen. Stichting Harrie
van den Brekel heeft een deel van de transportkosten voor hun rekening genomen
en zorgt er uiteindelijk voor dat de container met spullen over een paar maanden in
Malawi zal aankomen. Op de foto Corry en Joan van ISE en Wigo Sleutjes van DHL
Eindhoven.

Het Beter Malawi Team
Erik, Dick, Marleen en Manon
We zijn nu ook te vinden op instagram!
https://www.instagram.com/stichtingbetermalawi/?igshid=1sihrj4h6bzkv
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