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NIEUWSBRIEF Q1-21
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Allereerst willen we jullie bedanken voor de getoonde interesse in Stichting beter Malawi en de Malawiaanse
bevolking. Dat mag ook wel eens gezegd worden. In deze nieuwsbrief wederom wat successen die zonder jullie
niet waren gelukt.
Na het overlijden van Lewis zaten we even met onze handen in het haar. Hoe vaak we het ook hadden gehad
over een tweede man naast Lewis, voor het geval dat…..het was ons helaas niet gelukt.
Toen Lewis wegviel droeg Mawa al gauw een nieuw contactpersoon aan, Joseph, de broer van Lewis. In deze
nieuwsbrief stelt hij zich aan jullie voor.

Joseph
Ik ben Joseph Mariko Gama van het Mawa-project. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters van
32 en 27 jaar oud en 2 kleinzoons van 13 en 11 jaar. Ik ben projectleider voor de Mawagemeenschap en contactpersoon voor Beter Malawi. Mawa zet zich in voor weeskinderen,
ouderen en gehandicapten. Bij het Leading Farmer Project leren we boeren een methode
van verbouwen waardoor ze meer kunnen oogsten. Ook leren we de Malawianen in onze
gemeenschap hoe ze kunnen voorkomen dat ze besmet raken met HIV.
Voordat ik contactpersoon werd voor Beter Malawi, had ik verschillende banen als
werknemer, waarna ik thuis aan de slag ben gegaan als boer. Ik verbouw nu zelf
verschillende gewassen, zoals tomaat, maïs en tabak.

Klaslokalen Namajoka Primary School
Heel erg goed nieuws voor de kinderen in Malawi! Afgelopen kwartaal
zijn wij om de tafel geweest met Bouwbedrijf aan de Stegge Twello. Zij
zijn gespecialiseerd in bouw van bedrijfspanden en parkeergarages. Zij
hebben een eenmalige donatie gedaan voor het project "Klaslokalen
voor Namajoka". Met deze mooie donatie komen wij heel dicht bij de
sluiting van het financiële plaatje en kan de bouw van deze 2 nieuwe
klaslokalen voor Primary School Namajoka snel beginnen.
De start van de bouw staat het 2e kwartaal van 2021 gepland, nadat het
regenseizoen in Malawi is afgelopen. Hierdoor kunnen weer meer
kinderen genieten van de lessen die tijdens het volgende regenseizoen
gewoon door kunnen gaan.
Namens de kinderen in Malawi en Stichting Beter Malawi zijn wij Aan de Stegge Twello hier ontzettend dankbaar
voor!

Schoolfees
In onze vorige nieuwsbrief heeft Hastings uitgelegd hoe e.e.a. in z'n werk gaat met de leerlingen die een sponsor
zoeken om hun schoolgeld te betalen. Het nieuwe schooljaar start binnenkort weer en we hadden in eerste
instantie meer aanvragen dan sponsoren. Om nog 14 extra sponsoren te kunnen vinden hebben we een oproep
op instagram en facebook gezet en inmiddels kunnen we alle aanvragen in behandeling nemen. We zijn erg blij en
trots op deze ontwikkeling, want er hebben zich nog meer sponsoren aangemeld en de teller staat inmiddels op
51 leerlingen die gesponsord worden!
Inmiddels heeft er al een bijeenkomst plaatsgevonden met de ouders/verzorgers van deze nieuwe leerlingen
waarin de verwachtingen in ruil voor sponsoring zijn uitgesproken.
In onze volgende nieuwsbrief zullen we een aantal nieuwe leerlingen voorstellen.
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Leading Farmer Project (LFP)
De oogst van dit jaar ziet er goed uit. Het regenseizoen was natter dan vorig jaar, is inmiddels ten einde en de
maïsplanten staan er goed bij! Sommige schooltuinen zijn door Corona wat minder goed bijgehouden. Doordat
de kinderen niet naar school gingen, is het onkruid tussen de maïsplanten niet weggehaald. En onkruid haalt
voeding uit de bodem die anders naar de maïsplanten zou gaan.
De boeren die meedoen aan het LFP hebben hard doorgewerkt. Door de vele regenval is het niet overal gelukt
om het onkruid weg te halen, maar de vooruitzichten voor de oogst zijn goed. Komend kwartaal zal de maïs
drogen, worden geoogst en gewogen. We zijn benieuwd hoe de oogst gaat zijn ten opzichte van voorgaande
jaren.
Binnen ons LFP zijn nu een paar boeren die compost zijn gaan toepassen i.p.v. kunstmest. Het verhaal van één
van de boeren die dit aandurfde houden jullie nog van ons tegoed!

Project 'Boeken'
Na het opknappen en opnieuw inrichten van de bibliotheken heeft Joseph aan de verschillende scholen boeken
uitgedeeld. De scholen kunnen hiermee hun bibbliotheek uitbreiden met nieuwe boeken en daardoor nieuw
leermateriaal voor de kinderen. op deze wijze kunnen we het onderwerp educatie in Malawi weer een zetje in de
goede richting geven.

Joseph overhandigt de boeken aan
Laura van Nkandha Primary School

Joseph overhandigt de boeken aan Rhoda van
Namilongo Primary School

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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