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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Wij zijn het jaar 2017 erg slecht begonnen. Anne en Hendrik verrasten ons met de mededeling dat zij
zouden gaan stoppen met hun werkzaamheden als bestuurders van de stichting. Door hun drukke
agenda’s moesten zij steeds vaker kiezen voor zaken met een hogere prioriteit en zij vonden dat
hiermee de mensen in Malawi tekort werd gedaan. Anne en Hendrik waren beiden nagenoeg vanaf het
begin betrokken bij ‘Beter Malawi’. Het Bestuur van de Stichting en met name de mensen in Malawi zijn
hen zeer dankbaar voor het vele werk dat zij hebben verricht. Natuurlijk blijven wij over en weer
contact houden want Malawi zit in ons bloed maar formeel nemen we afscheid van hen in september
bij ons 5-jarige jubileum.
Of dit nog niet genoeg was kondigde ook René aan zijn werkzaamheden als adviseur van ‘Beter
Malawi’ te gaan beëindigen. Alhoewel hij in deze rol niet bij de dagelijkse operationele zaken van de
stichting betrokken was zullen wij zijn bijdrage in de ‘denktank’ ook zeker gaan missen. Net als bij Anne
en Hendrik nemen wij formeel afscheid van hem in september maar houden zeker contact.
Gelukkig is er ook heel goed nieuws te melden. Na bovenstaande aankondigingen zijn wij driftig op
zoek gegaan naar vervanging en hebben wonderbaarlijk snel twee nieuwe mensen gevonden die erg
enthousiast zijn en graag hun beste beentje voor de Malawianen voor willen zetten. Hieronder stellen
zij zich aan jullie voor.
Manon Zwijnenberg-Scherff
Ik ben Manon, 34 jaar en woon in Olst (tussen Deventer en Zwolle).
Vorig jaar ben ik getrouwd met mijn grote liefde Mathijs en sinds 7
maanden zijn we trotse ouders van onze zoon Guus.
In 2014 ben ik voor 8 weken naar Malawi geweest, en heb genoten
van iedere minuut dat ik daar was. Het Afrikaanse leven beviel me
best, heerlijk primitief. Bij thuiskomst dan weer verbaasd over
hoeveel en gemakkelijk we de beschikking hebben over
bijvoorbeeld stromend water en elektriciteit.
Naast mijn werk als P&O-Adviseur bij Defensie, ben ik in onze
gemeente vrijwillig buurtbemiddelaar, ook erg leuk. En nu
betrokken bij Beter Malawi, iets verder van huis. Ik vind het erg
mooi om op deze manier weer een bijdrage te kunnen leveren aan
het ondersteunen van een groep mensen die mijn hart gestolen
hebben.
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Nico Rövekamp
Inmiddels 27 jaar geleden kwam ik voor het eerst in donker
Afrika, en zoals velen was ik gelijk verkocht. Daarna nog veel
vakanties in verschillende landen in deze regio geweest. Na het
einde van het apartheidsregime in Zuid-Afrika hebben wij zelfs
nog een serieuze poging gedaan om daar lokaal te werken. Dat is
toen helaas niet gelukt, het is echter altijd blijven kriebelen.
Toen ik Dick op een project tegenkwam en van zijn werk in
Malawi hoorde, werd ik dan ook gelijk enthousiast. Ik hoefde dan
ook niet lang na te denken toen hij mij een half jaar later vroeg
om actief te worden binnen de Stichting Beter Malawi.

Zelf ben ik opgeleid als civiel ingenieur in Delft en als zelfstandig
professioneel werkzaam in de Nederlandse natte- en droge
infrasector. Daarnaast ook actief binnen de stichting Intermezzo voor Wereldwijven. En zeker niet als
laatste vader van twee leuke jongens van 15 en 17 jaar en woon samen met hen en mijn vrouw in
Dordrecht.
Nog kort iets over de projecten.
Geitenproject van de disabled group
In december en januari zijn 4 geiten verkocht. De opbrengst was 100.000 Malawiaanse Kwacha wat
ongeveer €125 is. Van de opbrengst is voor 80.000 MKW aan eten en kunstmest uitgegeven en 20.000
MKW is in de groep gehouden. Vervolgens zijn er weer 2 nieuwe geitjes geboren dus in totaal zijn er nu
6 vrouwtjes, 1 mannetje en twee jonkies.
Het afbouwen van de kerk en computerlessen
Vorig kwartaal hebben we laten zien dat de kerkvloer klaar was. Zoals je hieronder kunt zien hangen nu
ook de gordijnen zodat de ruimte te verdelen is in ‘klaslokalen’. Inmiddels werden er tijdens de
afgelopen regenperiode al schoollessen in gegeven.
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Sinds 1 januari worden ook de eerste computerlessen gegeven. De stroomvoorziening via de
zonnepanelen werkte al, maar we hadden nog geen computer ‘teacher’. Nu dus wel. Haar naam is
Tracy. Hieronder zie je dat zij uitlegt hoe de laptops werken.

.
Leading Farmer Project
De berichten uit Malawi rond dit project zijn erg goed. Er is voldoende regen gevallen en de mais is
enorm gegroeid. Zeker ten opzichte van boeren die
niet volgens het LFP proces gewerkt hebben. Het is
zelfs zo succesvol geweest dat er van één boer alle
mais ’s nachts van het veld is gestolen. Dick gaat 26
april naar Malawi om het oogsten en wegen bij te
wonen. We kunnen dan vaststellen wat het resultaat
is en wat er verbeterd kan worden om voor volgend
jaar een nog hogere opbrengst te krijgen. Daarnaast
zal er bekeken worden in hoeverre we het aantal
boeren dat meedoet aan dit project willen uitbreiden
en in hoeverre we nieuwe zaken willen introduceren
zoals het zelf maken van compost (in plaats van dure
Hier zitten grote kolven aan. Ziet er goed uit.
kunstmest te kopen), het toepassen van ‘crop rotation’
(oa om uitputting van de bodem tegen te gaan) en het
helpen met irrigatie. We gaan bespreken met de
‘Chiefs’ wat zij zelf willen, welke prioriteiten zij hebben,
welke mensen er opgeleid moeten worden en welke
mensen deze projecten kunnen managen. Dit en nog
veel meer zal Dick gaan onderzoeken, zodat wij in de
komende maanden een nieuw 5-jaren plan kunnen
gaan schrijven. Hiervan horen jullie meer in het najaar.

Laatste fase: het laten drogen van de kolven en dan oogsten
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Verscheping van de diverse goederen

Het is ons gelukt om de verzamelde goederen voor het
lokale hospitaaltje, zoals een brancard, een
behandeltafel, 9 st brandwondenkoffers, arm/been en
nekbraces en ziekenhuis kleding te verschepen. Verder
zijn hier ook nog gewone kleding, paracetamol en
geplastificeerde handleidingen voor het Leading
Farmer Project meegestuurd. Als het goed is komt dit
op 21 apr aan in Blantyre. Met dank aan Kleijn transport
die de kosten voor de container en het vervoer per
schip en over de weg voor zijn rekening heeft
genomen. Dick zal als hij er is zorgen dat de goederen
van Blantyre naar Zomba, en uiteindelijk naar Mawa
worden vervoerd.

Bezoek van Dick aan Malawi
Zoals gezegd gaat Dick eind april voor twee en een halve week naar Malawi. Kijken wat er al gelukt is
en wat verbeterd kan worden. Het zal weer een drukke agenda zijn om af te werken. In de volgende
Nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte brengen.
We gaan er in 2017 weer vol voor!
Het (nieuwe) Beter Malawi Team
Manon, Nico, Erik en Dick
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