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NIEUWSBRIEF Q3-21
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Terwijl wij ons hier opmaken voor de winter, ligt de temperatuur in Malawi nog rond de 25 graden. Waar
sommigen van ons hopen op een dik pak sneeuw deze winter, hopen de Malawianen op een goed regenseizoen
die zal ondersteunen in een goede oogst.
Er zijn ook weer mooie en nieuwe ontwikkelingen te melden. Wij zijn gezamenlijk nog steeds trots om deel uit te
maken van deze mooie Stichting. Hierbij de nieuwsbrief van het 3e kwartaal, waarmee we Malawi weer een
beetje dichterbij u als lezer brengen.

Klaslokalen Namajoka Primary School
Er is hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe klaslokalen en de klaslokalen zijn zo goed als af. Het is nu nog een
kwestie van de puntjes op de spreekwoordelijke i en dan kunnen de lokalen officieel worden geopend.

Communicatiemedewerker gezocht!
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar iemand die de communicatie (in Nederland) van Stichting Beter Malawi op
zich wil nemen. Dit is bijvoorbeeld het opstellen en versturen van de nieuwsbrief, bijhouden/opnieuw opzetten
van de website en facebook/instagram. Je krijgt veel vrijheid voor eigen inbreng/creativiteit, maar zeker ook
backup als je dat nodig hebt. Je hoeft ook echt niet op alle onderwerpen thuis te zijn.
Het is fijn als je een hart hebt wat ook voor Malawi klopt, maar dat is geen must. Mocht je interesse hebben, laat
het één van ons weten!
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Leading Farmer Project (LFP)
Gerelateerd aan het Leading Farmer Project hebben een aantal boeren een training gevolgd voor het maken van
een fornuis. Dat is wel wat anders dan onze gas- of inductiekookplaat. Ook hebben ze geleerd om rijst en bonen
te koken in een soort mand waarin het langer warm blijft.

College Talent Project
De jeugd heeft de toekomst en daarom is onderwijs één van onze speerpunten. Inmiddels zijn wij als Beter
Malawi zo goed als klaar om een nieuw project te starten. Zoals de naam al verklapt steunen we met dit project
getalenteerde Malawiaanse jongeren. Een diploma van de Secundary School, samen met een leergierige en
gemotiveerde instelling is hierbij voorwaardelijk.
Het project zal in januari 2022 starten en sluit mooi aan bij ondersteuning die International School Eindhoven (ISE)
heeft geboden : “Primary School Boeken en Leermethoden” en de ondersteuning die vele van onze
nieuwsbrieflezers hebben geboden: “School fees voor de Secundary school studenten”. Deze projecten zijn een
succes en uiteraard was dat niet mogelijk geweest zonder uw hulp, waarvoor vanzelfsprekend veel waardering is.
Wat houdt het College Talent Project precies in? Beter Malawi zal in beginsel vanaf 1 januari aanstaande 4
gemotiveerde studenten sponsoren. Hiervoor hebben wij een uitgebreide selectieprocedure opgezet. Vervolgens
zullen wij ze gaan en ondersteunen in het volgende:
· School fees voor de beroepsopleiding (verschillend per opleiding);
· Materialen (bijvoorbeeld studiemateriaal, fiets, gereedschap);
· Lokaal support & persoonlijke begeleiding (van lokale projectleider: Hasante Aufi);
· Morele support (van lokale projectleider: Hasante Aufi & projectleider Beter Malawi: Bas Bosma).
De studenten kunnen kiezen voor een opleiding tot bijvoorbeeld elektricien, verpleegkundige, ICT specialist of
econoom. Deze studenten worden zoals eerder genoemd door ons als bestuur geselecteerd op basis van een
motivatiebrief, ingevulde enquête en een voorselectie door onze lokale contactpersonen.
Wilt u meer weten van dit project of een bijdrage doen met het sponsoren van de studenten of één student in het
bijzonder dan is uw steun uiteraard welkom!
In de volgende nieuwsbrief meer over dit project!
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Schoolfees
Nog 1 kwartaal en dan sluiten veel leerlingen alweer een schooljaar af, mede dankzij jullie hulp. Wij zijn zo
dankbaar dat zoveel van jullie bereid zijn een leerling te ondersteunen bij hun ontwikkeling!
En wat heeft dit project een spurt genomen zeg! Op dit moment sponsoren 'we' 57 (!) leerlingen op de Secundary
School met het betalen van hun schoolgeld. Je kunt je voorstellen dat het aardig wat werk is om vanuit
Nederland alles gestructureerd te houden. Dit kwartaal duurde het bijvoorbeeld wat langer voordat de rapporten
bij ons binnen waren. Er wordt hard gewerkt om weer een terugkoppeling te geven aan de sponsoren.
Hieronder nog een indrukwekkende aanmeldingsbrief van de 15-jarige Nizzia Moses. Zij wordt sinds kort voor
haar schoolgeld gesponsord via Beter Malawi, misschien zelfs door u.

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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