Datum: 5 april 2014

NIEUWSBRIEF Q1-14
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Bij ons scheen de zon maar in Malawi was dat niet het geval, zoals je kunt zien op de foto
hieronder. In de vorige nieuwsbrief lieten wij weten dat het dak van de school er waarschijnlijk
al op zat, en dat was gelukkig ook zo, maar voor het openingsfeestje moesten we even
wachten tot het weer droog was. Op de andere foto’s kan je zien dat de opening een zonnige
en gezellige bedoeling was en met muziek en dans gevierd is en er ook een officieel gedeelte
was(samen met Jan Apperloo, regio-coördinator van Be More, onze vertegenwoordiger daar).

En dan te bedenken dat de kinderen nog maar 3 maanden geleden onder een rieten dakje
zaten. Voor de goede orde melden we even dat met onze twee lokalen het gemiddeld aantal
kinderen per klas nu gedaald is van 144 naar 122. Er is dus nog werk aan de winkel. En daar kan
ons volgende project bij helpen. Ook hierover is in de vorige nieuwsbrief al het één en ander
gezegd (kijk op onze website www.betermalawi.nl).
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Vervolg projecten:
De 1e fase van dit nieuwe project betreft het afbouwen van de kerk die bij de school staat. In
2005 zijn de muren neergezet, maar daar is het bij gebleven. Wij gaan nu zorgen voor het dak,
ramen, deuren en afwerking. We hebben afgesproken met het kerkbestuur dat de kerk
overdag zal worden gebruikt om les in te geven (biedt wellicht ruimte aan 5 lokalen) en ook
dat onze zonnepanelen dan op het dak mogen komen te liggen.
Er is deze maand nog overleg tussen de verschillende partijen vanuit de community
(kerkbestuur, project Mawa Otisamala en regio-coördinator van Be More) over het project.
Het gaat wellicht net even te snel voor een aantal mensen daar en we moeten wel zorgen dat
de betrokkenen, met elkaar, aangehaakt blijven. Het uitrollen van dit project moet wel door de
community begrepen en gedragen worden. Daar gaan we zorgvuldig mee om, want we willen
er wel voor zorgen dat zaken in één keer goed blijven gaan.
Er is een werkgroep hier in Nederland opgezet om alle technische aspecten van de
zonnepanelen, maar ook van de ICT (communicatie en hardware), die we in de 2e fase gaan
organiseren, te bespreken. We hebben gelukkig hulp gekregen van enkele deskundigen op dit
gebied. In de volgende nieuwsbrief meer over de uitkomsten van deze besprekingen.
Velen van jullie sponsoren ons. De moestuin (net weer bericht gekregen dat ze voor een
groepje van 15 leerlingen een thuispakket samen willen gaan stellen met zaden, schep en
kunstmest) en het schoolgebouw zijn gerealiseerd van jullie geld. De foto’s in de vorige
nieuwsbrief en in deze, maar ook op Facebook en de website, zijn er om te laten zien wat jullie
al gerealiseerd hebben. Enorm bedankt daarvoor.
Anne, Hendrik, Dick en Erik
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