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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Hierbij weer een verslag van de ontwikkelingen in Malawi die mede mogelijk zijn gemaakt door jullie steun. Dick is
in april naar Malawi geweest om te bekijken hoe het met de huidige projecten staat. Wij zijn hierover erg
enthousiast. Hieronder een korte samenvatting.

Leading Farmer Project (LFP)
Dit is toch wel een succes te noemen. Vorig jaar zijn 42 boeren enigszins sceptisch begonnen met een experiment
om meer maïs van het land te kunnen halen. De tegenslagen zoals last van termieten en wormen in de grond,
hebben de boeren weten te trotseren. Ze hebben ook ervaren dat het gebruik van NPK (kunstmest) vòòr het
zaaien een positieve invloed heeft op de landbouw, alhoewel het voor hen nog niet logisch is omdat er dan nog
niets groeit.
Al met al een hele ervaring en het mooiste is dat er veel is geoogst!
Voor de beeldvorming: normaal wordt er van een stuk land van 39 x 16 meter 63 kg maïs gehaald. Doelstelling
met de nieuwe methode was om dit te kunnen verdubbelen naar 126 kg. Het minimale dat ze gehaald hebben ligt
tussen 125 en 451 kg in (ja je leest het goed!) en het gemiddelde voor de hele groep ligt op 263 kg. Dat is dus
gewoon 200 kg méér dan normaal. Je kunt je voorstellen hoe verbaasd en trots de Malawianen zijn over dit
resultaat. De meesten snappen nog niet waarom het dit keer zoveel beter ging, dus durven ze het niet op meer
land toe te passen
Elke deelnemer staat nog een halve zak maïs af voor de nursery scholen in de gemeenschap zodat daar maïspap
van gemaakt kan worden om uit te delen aan de kinderen. Het aantal schoolgaande kinderen zal hierdoor
hopelijk ook weer toenemen. Dit project wordt nog verder uitgebreid met meer deelnemers, waarvoor een
Expert Team is samengesteld. Zij gaan op cursus om compost te leren maken, zodat ze niet meer zoveel geld
kwijt zijn aan kunstmest.

De maïs in al zijn weelde

Het land als er is geoogst

Het Expert Team

Computerlessen op Namadidi Primary en Secondary school
Na de ontvangst van 3 laptops in 2016, zijn de computerlessen gestart op de Namadidi Primary School. Dick heeft
met dit bezoek ook 2 laptops (met stand-alone wikipedia) gegeven aan de Secondary School en hierbij is ook een
beamer verstrekt. Hierdoor kunnen meer kinderen gemakkelijker meekijken met wat er op de laptop gebeurt
tijdens de les. Op de school waren een aantal teachers die precies wisten wat te doen met de laptops en beamer.
Het duurde dan ook niet lang voordat ze alles werkend hadden en er een levensgroot beeld op de muur
geprojecteerd was. Het is fijn om te zien dat ze hiermee zelfstandig uit de voeten kunnen.
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Een van de teachers gaat direct aan de slag met de laptop en beamer……………………en dan is er beeld

Verder heeft Dick uiteraard nog bezoeken gebracht aan de Groups binnen de Mawa Community.
De Support Group heeft iets minder goed resultaat bij de verbouw van tomaten. Ze willen wel graag uitbreiden
met het houden van geiten. Op deze manier kunnen ze de mest op het land gaan gebruiken en de jonge geitjes
weer verdelen onder de leden.
Bij de Disabled Group gaat het erg goed met de geiten. Zij willen nu uitbreiden met een handel in 2e
handskleding. Hierbij kopen ze een baal kleding, wat ze dan binnen de community weer kunnen verkopen. De
Mawa Group gaat door de maïs van het Leading Farmer Project weer pap uitdelen aan de schoolkinderen. Dan
wordt het oefenen van handen wassen ook weer gevolgd door het eten van pap. We hopen dat hiermee het
aantal schoolgaande kinderen weer richting de 300 zal gaan, net als vroeger.
De Youth Group heeft met behulp van Dick een dam gebouwd (pilot dam) om zo water te kunnen opsparen. Het
was gemakkelijk te maken zeiden ze. Nu afwachten wat ze er verder mee gaan doen.

Kindjes in de rij om hun handen te wassen

De Youth Group heeft de boeken
in de Bibliotheek ook weer afgestoft

Dick heeft ook gesproken met de Chiefs over hun wensen voor de toekomst. Op basis daarvan maken we de
komende maanden een nieuw 5-jarenplan.
Voor het volledige reisverslag van Dick, zie onze website www.betermalawi.nl
Het Beter Malawi Team
Manon, Nico, Erik en Dick
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