Datum: 20 juli 2021

NIEUWSBRIEF Q2-21
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Wij zijn dit kwartaal goed begonnen, we hebben er namelijk een bestuurslid bij! Ook nu is het weer iemand die in
'ons' Zomba is geweest en niet bestand bleek tegen het onschuldige Malawi-virus. In deze nieuwsbrief stelt Bas
zich graag aan jullie voor. Verder kan een update van de nieuwe klaslokalen voor Namajoka Primary School
uiteraard niet ontbreken in deze nieuwsbrief.
Tot slot stelt Hasante zich aan jullie voor. Hij heeft ambitie en al veel steun gehad van sponsoring via Stichting
Beter Malawi.

Bas Bosma
Mijn naam is Bas Bosma, ik ben 26 jaar en heb verschillende opleidingen gedaan zoals chemisch laborant,
biomedische levenswetenschappen en een verbreding in financiële management. Op het moment werk ik als
financieel/inkoop assistent bij het Biotechnologisch bedrijf Genmab in Utrecht. Mijn hobby’s zijn spelletjes spelen
met anderen (bordspellen/computerspellen), gitaarspelen, films en boeken lezen.
Na mijn opleiding ben ik vorig jaar maart 2020 voor twee en een halve
maand naar Malawi gegaan en heb ik die tijd doorgebracht in de
community “Mawa” (Namadidi). Dit heb ik gedaan, omdat ik van kleins af
aan al de wil had om te kijken hoe de mensen in de armste gebieden van
Afrika leefden en of ik hulp kon bieden.
Eenmaal in Malawi zie je meteen een waanzinnig groot contrast tussen het
rijke westen en de armste landen in de wereld. De doelen van mijn reis
waren: “voel ik een klik met de lokale malawianen”; “zijn de malawianen
bereid om te ontwikkelen?”; “zijn er ondernemers die willen ontwikkelen
en opbouwen?”. Al deze vragen werden zeer positief beantwoord
gedurende mijn tijd binnen de community, want ik wilde voor een lange tijd duurzame hulp bieden. Tijdens mijn
verblijf vertelden de lokale mensen dat Beter Malawi, een Nederlandse stichting, hen veel hulp bood met
verschillende projecten?. De hulp die Beter Malawi bood sloot volledig aan bij hoe ik kijk naar wat je voor de
mensen daar kunt betekenen op een duurzame manier.
Met behulp van de kinderen in het dorpje “Songolo” waar ik verbleef ben ik in contact gekomen met Marleen van
Beter Malawi. Afgelopen januari/februari vroeg ik haar of Beter Malawi mij kon helpen bij het supporten van een
jonge ondernemer genaamd “Hasante Aufi” met zijn opleiding tot elektricien. Vanaf dat moment is het balletje
gaan rollen en heb ik mij mogen aansluiten bij Beter Malawi.
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Klaslokalen Namajoka Primary School
Ondanks de COVID-perikelen is op 6 mei j.l. de bouw van de 2 nieuwe klaslokalen gestart. Zoals je hieronder kunt
zien gaat de bouw van de nieuwe klaslokalen als een speer. Met deze snelheid kunnen we er zeker van zijn dat
voor het volgende regenseizoen de school 2 klaslokalen rijker is.

Leading Farmer Project (LFP)
Binnen ons LFP zijn nu een paar boeren die compost zijn gaan toepassen i.p.v. kunstmest. Weer een stap
dichterbij zelfstandigheid, want op deze wijze hoeft geen kunstmest te worden gekocht. Joseph gebruikt
compost in plaats van kunstmest en hij vertelt het volgende:
ik ben boer bij het MAWA-project. Ik verbouw maïs en daarbij gebruik ik compost. Het is een zeer goed
landbouwsysteem en winstgevend, omdat ik op een klein stukje land veel maïs oogst met minder werk. Ik gebruik
alleen compost op het land. Met hulp van Stichting Beter Malawi heb ik geleerd hoe je de compost tijdens het
droge seizoen kunt maken, ik heb er veel baat bij.

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 2021 Q2

Datum: 20 juli 2021

NIEUWSBRIEF Q2-21
Het korte verhaal van Hasante Aufi (elektricien in opleiding)
Hallo, mijn naam is Hasante Aufi. Toen ik nog op de lagere school zat, werd het leven moeilijker omdat ik mijn
vader verloor. Voor mijn middelbare school moest ik hard werken om het schoolgeld te kunnen betalen. Omdat ik
veel en hard moest werken, deed ik het niet goed in de lessen. In mijn derde schooljaar van de middelbare school
koos Lewis Gama mij uit om gesponsord te worden door Beter Malawi.
Na mijn middelbare school hielp ik mijn moeder in de maïstuin en verkocht ik
tweedehands kleding. Ik verbouwde mijn eigen Cassave in samenwerking met
mijn neef om geld te verdienen. Ik probeerde uit de armoede te komen.
In 2021 verbond Bas Bosma mij met Beter Malawi om gesponsord te worden.
Ik begon met de snelle weg van elektrische installatie, door een studie te
gaan volgen om elektricien te worden op Sakata Development College. Ik
koos ervoor om elektricien te worden omdat het een beroep is dat
verkoopbaar is. In het eerste jaar van deze studie heb ik geleerd over
elektriciteit, condensatoren, circuits en ontwerp, om maar een paar
onderwerpen te noemen. Ik ging naar Blantyre bij Pollytechnic en Soehe, waar
studenten onderling vaardigheden deelden. Ik heb mijn praktijk gedaan bij
Silicon Company in Mulanje en Mobile Technician Company in Zomba.
Ik ben van plan om na mijn studie te gaan ondernemen terwijl ik op zoek ga naar een baan bij een bouwbedrijf. Ik
heb de motivatie om mijn eigen bedrijf te starten en geweldige dingen te doen voor de mensen in mijn
gemeenschap. Om af te sluiten, bedank ik Bas Bosma voor het verbinden van mij met Beter Malawi voor het
sponsoren van mij in mijn vervolgopleiding.

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