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Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Van het afgelopen kwartaal valt een hoop te vertellen; daarom deze keer een langere nieuwsbrief dan
jullie van ons gewend zijn.
Er is veel gebeurd, met name in de afgelopen maand. Zoals al aangekondigd de vorige keer, heeft Dick
namelijk een bezoek aan Malawi gebracht. Op 25 mei is hij vertrokken en op 14 juni weer
teruggekomen in Nederland. We zullen jullie in het kort op de hoogte brengen van wat hij daar allemaal
heeft gedaan.
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al over de heersende hongersnood in Malawi door de mislukte
oogst, die het gevolg was van te lang aanhoudende droogte.
Kort na die nieuwsbrief werd ook door de Malawiaanse regering het voedselprobleem (eindelijk)
erkend: de Malawiaanse president kondigde de noodtoestand af. Die geldt met name voor de periode
die nog gaat komen, omdat de laatste oogst door schaarse regenval onvoldoende zal zijn om de
periode tot de volgende oogst te kunnen overbruggen.
Het afbouwen van de kerk
De gevolgen van de slechte oogst zijn ook direct
zichtbaar in onze projecten. Door de
tegenvallende oogst komt er weinig geld binnen
vanuit de kerkleden voor het afbouwen van de
kerk, waardoor er de afgelopen maanden weinig
is gebeurd. Wel hebben ze, op eigen initiatief én
met eigen budget, de vloer gelegd in de
computerruimte. Die is nu helemaal klaar en
wordt ondertussen ook al gebruikt als lesruimte
voor de Namadidi Secondary School. In de rest
van de kerk moet de vloer nog gelegd worden.
Verder moeten er nog gordijnen komen (als
afscheiding, om 4 klaslokalen te kunnen maken)
De computerruimte
en kerkbanken. Binnenkort zal gestart gaan worden met het maken van de vloer
en de gordijnen. Eric de Ruiter (Stichting Bouwen) is beschikbaar om hen te helpen met het
vervolgtraject.
Computerlessen
Dick heeft 3 van de 5 laptops die MediaMarkt ons had gedoneerd,
meegenomen naar Malawi. Eén van de leraren van de Namadidi Primary
School zal worden opgeleid om de computerlessen te gaan geven. Dick
heeft hiervoor al kennis gemaakt met één van de leraressen, Tracy
Gombwa, die al redelijk overweg kan met de computer.
De inhoud van de lessen is aan de Malawiaanse overheid. De communicatie
tussen het kerkbestuur en de overheid lag even stil, maar nu er laptops ter
plaatste zijn kunnen ze weer verder.
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Johannes en Marieke Bos
Dick heeft Johannes en Marieke Bos ontmoet, een Nederlands gezin dat in Zomba woont. Johannes
werkt in Maluwa village (een dorpje nabij Zomba) en traint daar lokale boeren in de landbouwmethode
“Foundations for Farming”. Hij heeft er ook een voorbeeldtuin.
Met deze methode is een grote meeropbrengst van de oogst te realiseren. Annette (die eerder foto’s
voor ons gemaakt heeft e.d. in Malawi) heeft ons aan dit waardevolle contact geholpen.
Johannes Bos heeft in de community een film laten zien en een demonstratie gegeven over deze
landbouwmethode. Er kwamen wel zo’n 70 mensen kijken!

Presentatie en demonstratie Johannes Bos

Een belangrijk onderdeel van de methode “Foundations for Farming” is het neerleggen van een
‘blanket’ over het land van droog materiaal (gras, oude maïsstengels e.d.), dat normaalgesproken
wordt weggegooid en verbrand. Hierdoor houdt de grond het water beter vast en wordt bodemerosie
voorkomen. Een ander principe is het uitdunnen van de jonge planten: bij het zaaien worden er gaten
gegraven met steeds 3 zaadjes per gat, waarna de middelste plant wordt weggehaald zodra er 3
plantjes opkomen. Het gevolg is dat de 2 overgebleven plantjes dubbel zo veel vrucht gaan dragen.
Verder zorgt de manier van bemesten voor een betere voedingsbodem en wordt door actief te blijven
wieden voorkomen dat onkruid voedingsstoffen uit de bodem haalt.
Deze methode is een relatief eenvoudige, maar zeer welkome oplossing in een land als Malawi waarin
droogte en flinke regenbuien elkaar zo afwisselen.
Johannes behaalt hiermee een bijna 10x grotere opbrengst van de oogst: een enorme winst dus! De
informatie over Foundations for Farming werd goed ontvangen door de Malawianen, sommigen
zeiden al dat ze het zelf wilden gaan proberen.
Nieuw project?
Eind vorig jaar kondigden we een nieuw gepland project ‘Watermanagement’ aan, waar we rond de
zomer van 2016 mee wilden gaan starten.
Gezien de heersende hongersnood is er inderdaad noodzaak methoden te vinden om de opbrengsten
van het land te optimaliseren. Echter door de ideeën van Johannes beginnen we nu wel voorzichtig
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terug te komen van het plan om met irrigatie te beginnen. Volgens Johannes is de eerste stap in het
vergroten van de productie niet irrigatie, maar moet je eerst beginnen bij de basis: je
landbouwmethode. Daarna kun je de opbrengst nog verder gaan verhogen met irrigatie.
We overwegen daarom om ons bij het nieuwe project te gaan richten op verbouwen volgens de
methode van Foundations for Farming en niet op irrigatie. De ideeën moeten echter nog meer in detail
uitgewerkt worden.
Het Goede Doel (“The Good Goal”)
Het Goede Doel is een Nederlandse stichting die al
zo’n 20 jaar actief is in Malawi. Hun project zit
ongeveer 20 km bij onze projecten vandaan, ze
werken met twee Malawiaanse contactpersonen
(Veronica en Saulos) en hebben een vergelijkbare
werkwijze met die van ons (o.a. kleinschalig en weinig
overheadkosten). Dick heeft ook kennis met hen
gemaakt in Malawi en ze hebben elkaars projecten
bezocht. Weer een interessant contact om te
onderhouden voor ons.
Geiten van de disabled group
Het gaat verrassend genoeg, nadat we steeds
teleurstellende berichten kregen, ineens heel goed
met het geitenproject! Er zijn inmiddels maar liefst 11
geiten (en ze begonnen met 5)!
Groentetuin van de HIV support group
De support group heeft nu uien en tomaten in de tuin
staan. Ze geven aan dat het allemaal goed loopt en ze
er ook iets aan overhouden om te verkopen. Mercy,
één van de vrouwen uit de support group, was ook bij
de presentatie van Johannes en heeft met veel
mensen gepraat en het nodige opgeschreven.
Home garden bij de Namadidi Primary School
De schooltuin loopt nog steeds, er waren net weer
nieuwe groenten geplant.
Dick heeft wel uitgelegd dat we er nu, na de les van
Johannes Bos, ook wel iets meer terug willen gaan
zien van het nieuwe landbouwen. We gaan aan het
eind van dit schoolseizoen weer een starter kit
meegeven aan de huidige groep als “aanmoediging”.
Het idee is om er dan ook minder of geen fertilizer en
meer kippenmest bij doen.
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Schoolgeld voor leerlingen Namadidi Secondary School
Van Lewis ontvingen we onderstaande foto van 5 kinderen die graag hun opleiding (middelbare
school) af willen maken, maar het schoolgeld voor de resterende duur van de opleiding niet kunnen
betalen. Ze zitten allemaal op de Namadidi Secondary School.
We hebben toegezegd dat Beter Malawi het resterende schoolgeld voor hen zal betalen, zodat ze
daarna hopelijk een goede baan vinden of verder kunnen studeren om hun familie later te kunnen
ondersteunen.

Van links naar rechts: Ethel Flazer, Richard Benjamin, Paul Cosmas, Evelyn Makasu en Jazil M’dala.

Kortom: we hebben kennis gemaakt met een veelbelovende landbouwmethode van Johannes Bos, die
ons op het idee heeft gebracht de plannen voor het komende project wat te wijzigen. Hierover later
meer. Verder heeft Dick een aantal nuttige nieuwe contacten gelegd in Malawi en is hij langs alle
projecten geweest, die op het moment allemaal naar tevredenheid lopen.

Het Beter Malawi team
Anne, Erik, Dick en Hendrik
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