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Nieuwsbrief Nr 29
Door Jacqueline Kouwenhoven
De regentijd, hier in het noorden van Malawi, duurt vier maanden. In deze vier maanden, van begin
december tot begin april, verbouwen de mensen hun voedsel voor een heel jaar. Iedereen is momenteel dan
ook druk bezig in de velden met het telen van mais, bonen, zoete aardappelen, soya en pinda’s om voldoende
voorraad te hebben voor het komende jaar.
Terwijl het regenseizoen voor iedereen van levensbelang
is, brengt het echter ook problemen met zich mee.
Vooral voor jonge schoolkinderen is het geen
eenvoudige tijd. Chimwemwe Gondwe is tien jaar en zij
zit in de vierde klas van de basisschool. Chimwemwe is
het oudste dochtertje van haar ouders en ’s morgens
vroeg begint zij de dag met het aanvegen van het huis en
het erf er omheen. In de regentijd zijn haar ouders ’s
morgens druk bezig op het veld; het is de taak van
Chimwemwe om in die vroege ochtenduren voor haar
vijf jongere broertjes en zusjes te zorgen.
In de laatste maanden voor de nieuwe oogst is er in veel
huishoudens niet voldoende voedsel voorradig. Het
ontbijt, en regelmatig ook de andere maaltijden, schieten
er in deze maanden voor de meeste mensen bij in.
Chimwemwe heeft geleerd om de dag met een lege maag
door te brengen. Haar jongste broertje echter heeft
honger en Chimwemwe doet haar best om hem te
troosten.
Rond zes uur ’s morgens vertrekt Chimwemwe, op blote
voeten, naar school. Als het droog is en ze goed door
“Chimwemwe Gondwe” met haar broertje
kan lopen, kost het haar een uur om bij school aan te
komen.
Als het regent doet ze er veel langer over. De weg is
EXTRA VOEDSELHULP
modderig, glad en staat vol met water. Ook is er een beek
In de laatste nieuwsbrief heb ik geschreven over
die ze over moet steken. Ze weet dat ze de beek niet over
het voedseltekort in ons gebied dat ontstaan was
mag steken als deze hard stroomt en tot hoog boven haar
nadat vorig jaar het regenseizoen veel te vroeg
knieën komt. De wens echter om naar school te gaan is
ophield en de oogst mislukte. De Wereld Voedsel
groot en soms neemt ze toch het risico.
Organisatie (WFO) heeft de nood hier
onderkend en heeft voedsel ingevoerd. Door
deze hulp is de ergste nood verlicht. Helaas zijn
er toch nog veel mensen die met voedseltekort
kampen. Met de hulp van extra donaties vanuit
Nederland hebben we aan deze mensen, onder
wie ook veel kinderen, in de maanden november
tot aan eind maart 38 ton voedsel kunnen
distribueren. Dit is echt een geweldige steun
waarvoor iedereen buitengewoon dankbaar is!

De school waar Chimwemwe onderwijs volgt is door de
mensen van de streek zelf gebouwd. Ook haar vader heeft
meegeholpen bij het bouwen van de school. Er zijn vijf
klaslokalen, gemaakt van lemen stenen en afgesmeerd met
leem. Het dak is van gras. Als het hard of lang regent lekt
het dak en stopt de onderwijzer met lesgeven.
Chimwemwe en haar klasgenootjes kruipen dan dicht bij
elkaar om een beetje droog en warm te blijven en wachten
zo tot de regen voorbij is.
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Veel lesmaterialen zijn er niet voor Chimwemwe en haar negentig medeklasgenootjes. De onderwijzer
gebruikt een schoolbord en een paar oude leerboeken. In het begin van het schooljaar had Chimwemwe een
schrift om in te schrijven. Dit schrift is echter vol en tevens is haar pen leeg. Haar ouders beloven haar nieuw
materiaal te kopen, maar ze weet dat ze daar nu geen geld voor hebben en dat ze moet wachten tot na de
oogst, wanneer haar ouders wat mais kunnen verkopen. De enige manier van leren is om alles wat de
onderwijzer vertelt proberen te onthouden.
Chimwemwe is een veel voorkomende naam hier in onze
ENKELE CIJFERS JAAROVERZICHT 2013
streek en betekent ‘blijdschap’. Gondwe als achternaam
* Behandelde patiënten in de polikliniek: 4887
komt ook veel voor. Het verhaal van Chimwemwe is een
* Aantal bevallingen: 103 en 151 vrouwen kwamen
algemeen verhaal dat typisch is voor de meeste
voor zwangerschapscontrole
schoolkinderen hier. Typisch is ook dat ondanks de
* Homeopathische behandelde patiënten: 3684
hardheid van het leven hier in Malawi de mensen zoveel
* 8 homeopathische gezondheidswerkers werken
blijdschap kennen en de naam voor velen toepasselijk is.
in de dorpen en hebben ruim 1400 patiënten
Het is indrukwekkend om te zien hoe de mensen zich
behandeld
inzetten om, eenvoudige, scholen te bouwen en hoe
* 24 vrijwilligers zijn aan een opleiding begonnen
vrijwilligers vanuit de gemeenschap lesgeven op deze
voor eerste hulp met homeopathie
scholen. Ook het enthousiasme van de schoolkinderen
* Iedere maand zijn er gemiddeld rond de 45
motiveert ons om vanuit het Eva Demaya Centrum ons
kinderen gevaccineerd
best te doen om deze schoolkinderen bij te staan.
* 1025 cliënten zijn geholpen met
geboorteplanning
* Mensen aanwezig tijdens HIV/AIDS
voorlichtingsbijeenkomsten: 2075
* In totaal 2140 mensen zijn getest op
HIV/AIDS
* 53 cliënten testte HIV positief; dit is beneden
de 2.5%
* In de AIDS kliniek op het Centrum worden 122
geregistreerde cliënten behandeld
* 5510 patiënten, ondervoede kinderen en
ouderen ontvingen een voedselpakket
* Aan 120 mensen is een microkrediet verleend
in de vorm van kunstmest
* Voor de koude periode juli/augustus hebben
185 weeskinderen en andere noodbehoeftigen
een deken ontvangen
* Voor 35 weesjongeren is schoolgeld betaald
voor de middelbare school
* 10 weesjongeren hebben na zes maanden een
beroepstraining afgerond als kleermaakster,
timmerman, tinsmid en fietsenmaker
* 8 scholen zijn geassisteerd bij de bouw en
reparaties
* 12 scholen hebben lesmaterialen ontvangen
* 40 scholen hebben rollen plastiek ontvangen
om grasdaken waterdicht te maken
* Op 10 verschillende plaatsen zijn er bruggen
gebouwd of gerepareerd voor de mensen
* 69 brandhout besparende fornuizen zijn
gebouwd bij mensen thuis in de dorpen
* Op de kleuterschool ontvingen gemiddeld 45
kinderen iedere dag pap of fruit; 18 kinderen
van hen zijn weeskinderen
* Het Centrum heeft Eva Demaya sport
competities georganiseerd waaraan in totaal 129
teams deelnamen
* In 2013 heeft het Centrum aan 66 mensen
werkgelegenheid geboden

* Sinds november ontvangen de meest hulpbehoevende
kinderen eens per maand een voedselpakket. Deze
pakketten bestaan uit vijf kilo mais-, soja- en pindameel.
Dit jaar distribueren we in deze maanden zes duizend
pakketten. Andere hulpbehoevenden ontvangen zakken
mais.
* In de kliniek behandelen we regelmatig voetwonden van
kinderen zoals Chimwemwe die ontstaan zijn door het
lopen op blote voeten. Ook parasitaire ziekten die ontstaan
door zonder schoenen te lopen, behandelen we in de
kliniek. Tweemaal per maand gaat er vanuit het Centrum
een team van zes mensen naar afgelegen plekken om daar
patiënten te behandelen. Verder leiden we vrijwilligers op
die in hun eigen dorp mensen bijstaan met eerste hulp.
* In december, aan het begin van het regenseizoen hebben
alle basisscholen, 40 in totaal, rollen zwarte plastic folie
ontvangen om de grasdaken waterdicht te maken. Het
onderwijs in deze eenvoudige schooltjes kan nu ook
gedurende de regen doorgaan. Plastic is ook beschikbaar
gesteld om de huizen van de onderwijzers en de latrines
voor de schoolkinderen waterdicht te maken.
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* Waar mogelijk werken we mee bij de bouw van nieuwe
scholen en de reparatie van beschadigde schoolgebouwen
en onderwijzershuizen; in het afgelopen jaar hebben we
aan acht scholen in de streek meegewerkt.
* Regelmatig assisteert het centrum basis- en middelbare
scholen met lesmaterialen in de vorm van pennen, krijt,
schriften, blanco papier, boeken, wereldmappen en lampen
op zonne-energie, zodat de scholieren van de hoogste klas
’s avonds voor hun examen kunnen studeren. Ook
ontvangen sommige scholen een bal voor de sport
activiteiten.
* Sinds begin vorig jaar staat het Centrum de
gemeenschap bij met het bouwen van eenvoudige
bruggetjes. Het komt regelmatig voor dat er in het
regenseizoen iemand verdrinkt omdat men een te snel
stromende beek of rivier oversteekt. Door de loopbruggen
die het Eva Demaya Centrum bouwt, kunnen mensen
zonder risico naar hun veld gaan, rechtstreeks naar een
kliniek lopen en kunnen kinderen veilig naar school gaan.

BEDANKT
Met het werk van het Centrum worden
schoolkinderen zoals Chimwemwe Gondwe
geholpen naar school te gaan en beter
onderwijs te volgen. Op deze manier hebben zij
een kans op een betere toekomst. De inzet van
de mensen om met weinig middelen klaslokalen
te bouwen voor hun kinderen is echt
indrukwekkend en motiveert ons mee te
werken. Ook het enthousiasme waarmee
kinderen naar school gaan is hartverwarmend.
Het werk van het Centrum voor beter
onderwijs wordt mogelijk gemaakt door jullie
financiële steun. Ik bedank jullie hiervoor
oprecht van harte!

VANUIT HET BESTUUR:
Acceptgiro actie.
Ieder voorjaar ontvangt u
van ons een acceptgiro. Bij de

digitale nieuwsbrief is dit
voor ons helaas niet mogelijk.
Diegenen die de nieuwsbrief
digitaal ontvangen, mogen dit
bericht als oproep
beschouwen. We hopen dat u

Malawi
Maart 2014
MOGELIJKE UITBREIDING VAN WERK
Ruim twaalf jaar nu zet het Eva Demaya Centrum
zich in voor de mensen hier in het noorden van
Malawi. De mensen zijn zo dankbaar voor al het
werk dat hen ten goede komt, dat zij mij
voorgesteld hebben hen in het parlement van
Malawi te vertegenwoordigen om op die manier
de werkzaamheden uit te kunnen breiden. In mei
dit jaar zal er in verkiezingen beslist worden of
dit daadwerkelijk gaat gebeuren.

VANUIT HET BESTUUR:
Kandidatuur Jacqueline voor Parlemenstlid
Wij willen vanuit Nederland Jacqueline heel veel succes wensen in
de verkiezings campagne. Jacqueline wil zich inzetten voor betere
leefomstandigheden voor de mensen in het noorden met de
nadruk op ontwikkelingssamenwerking. Het kiesdistrict is
hetzelfde als het werkgebied van het centrum. De functie is niet
politiek gebonden en Jacqueline wil dit combineren met haar werk
voor het Eva Demaya centrum.

weer een bijdrage wilt doen.
Eén ding is zeker: u heeft
hierboven van Jacqueline
gelezen dat uw bijdrage goed
besteed wordt. Alvast
bedankt !!!!!
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Wandelen
Ook zo’n zin in het voorjaar? Weer
naar buiten toe? Wandel met ons mee
door het mooie Westland op 15 maart
2014. Dat laat je toch “niet lopen”?
HOORT ZEGT HET VOORT!!!

VANUIT HET BESTUUR:
De gezamenlijke MOV’s van Westland
en Delfland hebben een schoolproject
van Eva Demaya in Kasongwe
voorgedragen bij de landelijke
adventsactie van Cordaid/Progressio.
De plaatselijke kerken hebben zich
ingezet om het streefbedrag van
€ 25.000,-- te halen. In januari kregen
wij te horen dat het schoolproject
uitgevoerd kan worden zodat 400 jonge
kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar in
hun eigen leefgebied naar school
kunnen. Beste mensen, namens de
mensen in Malawi heel hartelijk
bedankt!

VANUIT HET BESTUUR:

Bezoek aan Malawi
Eind januari heb ik met mijn man Henk een bezoek gebracht aan het
Eva Demaya centrum. Als secretaris van de stichting voel ik me nauw
betrokken bij dit project en vind ik het heel belangrijk om af en toe
een bezoek te brengen (natuurlijk op eigen kosten) aan het project in
Malawi om de contacten goed en warm te houden.
Na zo’n bezoek ben je weer meer geïnspireerd om met dit werk
verder te gaan en kan je ook vanuit je hart over het project
vertellen, wat erg belangrijk is bij het geven van presentaties. Ook
de foto’s zijn hierbij een goed hulpmiddel.
Wij waren erg onder de indruk van de mensen die onder erg moeilijke
omstandigheden deze maanden door moeten komen. Door het
mislukken van de oogst vorig seizoen, door te vroeg gestopte regens,
hebben de mensen geen voedsel voorraad aan kunnen leggen en
hadden zij ook geen inkomsten uit de oogst. Zij hebben dus geen geld
te besteden en velen hebben honger. Je kunt dit ook zien aan de
kinderen die behalve dat ze wat mager zijn ook dauwworm plekken op
hun hoofd hebben. Ook wordt bij sommige kinderen het zwarte haar
wat roodachtig (dit wijst op een vitamine en mineralen tekort). Een
veelvoorkomend straatbeeld was dan ook de vele mensen die
onderweg waren om ergens bij een uitdeelpost een zak mais op te
halen en deze 50kg zak dan met veel moeite, vaak naast de fiets
lopend, naar huis te brengen, soms wel 20 kilometer verder.
Dit voedsel tekort is ook erg tegenstrijdig met wat je ziet: het is nu
regentijd en alles ziet er fris groen uit en de gewassen groeien op de
velden.
Maar ondanks alle problemen zijn de mensen blijmoedig.
Het was geweldig om te zien in welke mate de werkzaamheden van
het Eva Demaya centrum zijn uitgebreid en hoe de projecten worden
uitgevoerd. We hebben vele facetten van het werk bezocht.
We zijn erg gastvrij ontvangen, de bevolking vindt het geweldig om
bezoekers te ontmoeten. En deze keer hebben we Malawi eens groen
gezien (in de regentijd) in tegenstelling tot eerdere bezoeken
wanneer alles geel en droog was.
Ria Jongerius
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