Datum: 11 januari 2015

NIEUWSBRIEF Q4-14
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2015. Dat al jullie dromen, groot en klein,
mogen uitkomen. Je zult er waarschijnlijk hard voor moeten werken en soms ook een beetje
geluk moeten hebben. Maar het komt meestal niet vanzelf, dus stroop je mouwen op en ga er
tegenaan.
Dat is ook wat de HIV vrouwen bij
MAWA het afgelopen jaar hebben
gedaan. Zij vroegen ons om de
financiële middelen ter beschikking te
stellen en hebben vervolgens zelf de
mouwen opgestroopt om het land te
gaan bewerken, te gaan zaaien en
uiteindelijk te gaan oogsten om zo hun
dromen te kunnen realiseren. Op
bijgaande foto zie je Lizzie bij de
aardappelen (sweet potatoes).
Verder hebben ze inmiddels ook al
geiten gekocht en zie je dat er ook al
tomaten verbouwd worden.

Zoals te zien is, kan de kwaliteit van de foto’s nogal eens anders zijn, maar zoals ze daar dan
ook wel zeggen; ‘That’s Malawi’.
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Voor het afbouwen van de kerk heeft Eric de Ruiter (van Stichting Bouwen) de inspectie
uitgevoerd en heeft ook een elders gebouwde kerk bekeken (die door dezelfde bouwer was
gedaan). Uit de inspectie zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, die wij graag
ook door willen voeren bij de uitvoering van het project.
Ook hierbij kunnen we dus weer kennis overgedragen krijgen, zodat ze daar volgende keren
direct rekening me kunnen houden.
Ons project ‘Kennisoverdracht’ en het afbouwen van de kerk heeft in de afgelopen maanden
wel een nieuwe wending gekregen. Aanvankelijk hebben we het in samenwerking met BeMore en MAWA willen doen. De gesprekken en afspraken hierover waren al in een
vergevorderd stadium. Uiteindelijk heeft Be-More aangegeven dat het voor hen toch niet kon
werken. De school en de kerk liggen namelijk net buiten de MAWA community. We moesten
dus een keuze maken om het project naar een andere locatie te verleggen (binnen de MAWA
community) of het project zonder de hulp van Be-More realiseren. In overleg met onze
adviseurs hebben we besloten dat Dick namens de Stichting naar Malawi zal gaan om met een
aantal partijen te gaan praten over het verder uitwerken van die mogelijkheden. Zo willen we
graag rond de tafel met het schoolbestuur, het kerkbestuur, Stichting Bouwen, SHN, Be More,
MAWA en nog een aantal anderen. Dick zal dus een volle agenda meekrijgen en hoeft zich niet
te vervelen.
We vertrouwen erop dat we alsnog goede afspraken kunnen maken om alles voort te zetten
met de zekerheden, zoals wij die nodig vinden, om projecten goed te kunnen uitvoeren en ook
om die daarna instand te kunnen houden.
Over zijn reis en de voortgang van dit project en de andere projecten zullen we berichten in
onze volgende nieuwsbrief.

Anne, Hendrik, Dick en Erik
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