Datum: 8 juli 2014

NIEUWSBRIEF Q2-14
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
In de vorige nieuwsbrief konden we nog nét melding maken van de ‘toolkit’. Zoals je wellicht
nog weet, hebben we het afgelopen jaar met jullie sponsorgeld de theorie- en praktijklessen
over het belang van gezonde voeding kunnen bekostigen. Hiervoor hadden we ook een
moestuin laten aanleggen, waarin de kinderen van Namadidi Primary School leerden hoe ze
ook andere gewassen konden aanleggen en verzorgen. We hebben de school gevraagd om
aan het eind van het schooljaar de 15 leerlingen met de ‘meest groene vingers’ te belonen
door ze een ‘toolkit’ (startersset) aan te bieden. Deze bestond uit een schop, zaden en
kunstmest om bij hun eigen huis ook een tuin te starten. Op 16 mei kregen we bericht dat de
schooldirectie met de ouders had gesproken en hen had geadviseerd om de kinderen te
ondersteunen met het aanleggen van hun eigen moestuin en op 11 juni kregen we een foto
toegestuurd waarop de jongeren met set te bewonderen waren. Alweer een mooi project, dat
alleen dankzij jullie hulp tot stand heeft kunnen komen.

Dat ons ‘Home garden’ idee steeds meer aanhangers krijgt, blijkt uit het verzoek om
sponsoring van de HIV-vrouwen. Deze groep heeft een zeer gedetailleerd plan op papier
uitgewerkt om in hun levensonderhoud en medische kosten te voorzien. Hiervoor moet land
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worden gekocht waarop maïs, tomaten, aardappelen en chinese kool zullen gaan worden
verbouwd voor verkoop op de markt. De vertegenwoordigers van de groep ‘disabled’
(gehandicapten) hebben zich hierbij aangesloten en eveneens een plan ingediend om op
hetzelfde land een hok te bouwen en geiten te kopen om te gaan fokken voor de verkoop.
Ook zij willen hiermee trachten de kosten voor medische zorg, medicijnen en hulpmiddelen te
betalen.
Be More heeft het geld voor de aankoop van de grond beschikbaar gesteld en wij hebben
namens jullie het geld beschikbaar gesteld voor de zaden, kunstmest, pesticiden, geiten en
een hok. We zullen in een later stadium nog enkele foto’s in de nieuwsbrief plaatsen om te
laten zien hoe het geworden is.
Het project ‘kennisoverdracht’ zal worden opgeknipt in twee verschillende projecten. Voor het
afbouwen van de kerk zal op verzoek van Be More een nieuw plan worden gemaakt door het
kerkbestuur in samenwerking met Lewis Gama. Voor het (af)bouwen van een ICT-ruimte, het
organiseren van energie en het regelen van een internetverbinding zullen alle
projectmanagers in de gelegenheid worden gesteld om een plan in te dienen. Wij moeten zelf
eerst daarvoor onze doelstellingen aanleveren met wat hoofdlijnen en technische
aandachtspunten. Dit moeten we voorzien van zo veel mogelijk beelden in plaats van tekst. In
samenwerking met enkele van onze adviseurs zijn wij dit fundament op papier aan het zetten.

Zoals u kunt lezen is er het afgelopen kwartaal weer veel gebeurd en staat ons het komende
kwartaal ook weer veel te wachten. Samen kunnen we veel leuke en belangrijke dingen doen.
Jullie mogen trots zijn op wat je al hebt helpen realiseren. Fijne vakantie.
Anne, Hendrik, Dick en Erik
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