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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Waar begin vorig jaar vele Malawianen hun huis kwijt raakten door overstromingen, liet het
regenseizoen eind 2015 lang op zich wachten.
Door de droogte is de vorige oogst mislukt en daardoor heerst er momenteel hongersnood in Malawi.
Laatst was er weer een droge periode tijdens het regenseizoen, waardoor de komende oogst
waarschijnlijk weer onvoldoende zal opbrengen voor het hele jaar en er eind dit jaar dus weer een
nieuwe hongersnood te verwachten is.
Het is wel duidelijk dat watermanagement een enorm probleem is in Malawi. Met het geplande project
‘Watermanagement’ (zie vorige nieuwsbrief) hopen we Malawianen dan ook hulp te bieden om hier
verandering in te kunnen brengen.
Naast dit trieste nieuws hebben we gelukkig ook leuke dingen te vertellen.
Annette (oud-vrijwilliger bij Be More, inmiddels meerdere keren in Malawi geweest) heeft eind januari
voor ons een bezoek gebracht aan al onze lopende projecten om te zien hoe het ervoor staat.
Nu bleek dat de moestuin bij de Namadidi Primary School, die een tijdje leeg heeft gestaan, weer
wordt gebruikt! Wel is er helaas alleen maïs gezaaid. Of ze hiervoor hebben gekozen vanwege de
weersomstandigheden (omdat het voor hen een ‘bekend’ gewas is en veel koolhydraten levert) weten
we niet, maar het doet ons hoe dan ook goed om te zien dat ons allereerste project weer wordt
voortgezet.
Met de groentetuin van de HIV support group gaat het (naar de huidige omstandigheden) nog altijd
uitstekend. De geiten van het project voor de disabled group leven nog steeds, maar er zijn sinds de
start van het project nog niet meer dan 2 geitjes geboren.
De nieuwe kerk ziet er prachtig uit van buiten (zie foto). Van binnen is hij nog steeds niet af; daar lijkt
het kerkbestuur op dit moment wat minder haast mee te hebben dan wij. Wellicht worden de
prioriteiten momenteel, met de hongersnood, even ergens anders gelegd. De kerk is in ieder geval als
zodanig al wel te gebruiken als lesruimte voor de Namadidi School. Verder wordt er wat betreft de
organisatie van de ICT-lessen nog afgewacht totdat er computers ter plaatse zijn.
Wat dat betreft ook goed nieuws te melden: we hebben 5 laptops gekregen! De dochter van Dick,
Bianca, heeft deze via haar werkgever MediaMarkt gratis kunnen krijgen.
Daarnaast hebben we van één van onze sponsoren, dhr. Pollicky, twee inverters (omvormers)
gekregen voor de laptops. De omvormers zijn nodig om de 230V laptops aan te kunnen sluiten op het
elektriciteitsnetwerk van de Namadidi School. Omwille van de veiligheid van de kinderen is dit netwerk
namelijk op een lagere spanning van 12 Volt aangelegd.
Via deze weg nogmaals dank voor deze donaties!
Ook alweer enige tijd geleden kreeg Dick een aantal dozen met t-shirts (zie foto’s) met de vraag of wij
er iets aan hebben voor Malawi. Wat de bestemming zou worden weten we nog niet, maar het zou
mooi zijn als bijvoorbeeld een lokale ondernemer er een handeltje mee zou kunnen starten.
De shirts staan echter nu nog bij Dick in opslag. We hebben al wel een partij gevonden die het transport
zou kunnen verzorgen, maar enkel de shirts versturen is te duur. Mogelijk krijgt Dick binnenkort ook
nog EHBO-spullen voor Malawi, die dan met hetzelfde transport verstuurd kunnen worden.
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Zoals jullie weten is Dick vorig jaar voor de stichting naar Malawi geweest. Hij heeft toen veel
gesprekken gevoerd met allerlei mensen, plannen gemaakt, nieuwe contacten gelegd, etc.
Dick is voornemens eind mei/begin juni weer een bezoek aan Malawi te brengen. Dit is met name nodig
om contacten te leggen voor ons nieuwe project en een plan van aanpak te bespreken, omdat dat
zonder de betreffende partijen in persoon te kunnen spreken eigenlijk niet gaat.
Daarnaast gaat hij de voortgang van de lopende projecten evalueren, waaronder met name het
project ‘Kennisoverdracht’ bij de kerk. En Dick neemt natuurlijk de laptops mee, zodat we ervan
verzekerd zijn dat ze veilig aankomen en Dick er wat uitleg over kan geven.
Als alles volgens plan verloopt, is Dick ten tijde van de volgende nieuwsbrief net weer terug in
Nederland. We brengen jullie dan natuurlijk weer op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Het Beter Malawi team
Anne, Erik, Dick en Hendrik
Nog enkele foto’s (voor grotere foto’s zie onze Facebookpagina www.facebook.nl/betermalawi) :

Moestuin bij Namadidi School met maïs

Groentetuin van HIV support group met maïs en aardappels

Geiten van de disabled group

Nieuwe kerk
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Laptops

T-shirts

Inverters
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