
Handvest 

Als parlementslid van het Rumphi-West kiesdistrict zal ik mij wijden aan de maatschappelijke 
en economische ontwikkeling van het hele gebied en de verbetering van de levensstandaard 
van al haar bewoners. 

Ontwikkeling in het kiesdistrict en verbetering van de levensstandaard van haar bewoners is 
alleen mogelijk met de betrokkenheid van de mensen van Rumphi-West zelf. 
Betrokkenheid uit zich in principes als moraal, discipline en meeleven, wat ook de principes 
zijn waar ik me door zal laten leiden als parlementslid. 
Goed leiderschap door de traditionele gezagsdragers en dorpshoofden is essentieel voor het 
bevorderen en kanaliseren van de betrokkenheid van de bevolking. 

Als lid van het parlement voor het kiesdistrict Rumphi-West  zal ik de cultuur, gewoonten, 
geloven en religieuze uitingen van de mensen van Rumphi-West respecteren. Ik zal me ook 
houden aan de regels voor de mensenrechten om te zorgen dat elk individu wordt beschermd 
tegen schadelijke invloeden. 

Als lid van het parlement voor het kiesdistrict Rumphi-West  zal ik nauw samenwerken met 
de bestaande officiële instanties en daaraan verbonden organen, waarin fondsen voor het 
kiesdistrict beschikbaar worden gesteld. 
Ik waarborg een volledige verantwoording van alle ontvangen gelden en van al het werk dat 
wordt uitgevoerd voor het district en ik verwacht hetzelfde van alle betrokken partijen. 

Om alle belemmeringen (zoals corruptie) voor de ontwikkeling van Rumphi-West weg te 
nemen, pleit ik voor transparantie en verantwoording op alle niveaus in het district. 

Om het kiesdistrict Rumphi-West te ontwikkelen zet ik me in voor het verbeteren van de 
infrastructuur, met name voor  

- verbetering van de hoofdweg van Rumphi Boma naar  Nyika National Park en Hewe, 
- onderhoud aan de Chikwawa-Vwaza weg, 
- onderhoud aan de bestaande bruggen en het bouwen van nieuwe bruggen door het hele 

gebied. 
Voor verdere maatschappelijke en economische ontwikkeling, zal ook worden gezocht naar 
de mogelijkheden om de beschikbaarheid van elektriciteit te vergroten. 

Om de levens van de mensen in Rumphi-West direct te verbeteren, zal ik me concentreren op 
het uitbreiden van de faciliteiten voor gezondheidszorg, het verbeteren van de 
beschikbaarheid van schoon drinkwater en het verbeteren van de zorg voor weeskinderen. 

Voor de verbetering van het gezondheidszorgsysteem in Malawi, zal ik streven naar de 
regulering van complementaire geneeswijzen, welke een goede kwaliteit zorg leveren tegen 
lage kosten. 
Om de gezondheid van alle Malawianen te beschermen - en vooral die van de minderjarigen - 
zal ik meewerken aan een adequate regeling van de verkoop van gevaarlijke stoffen. 

Voor het verbeteren van onderwijsmogelijkheden voor de jeugd, zal ik mij inzetten  
om bestaande schoolgebouwen en huisvesting van leerkrachten te onderhouden en zal ik 
streven naar het bouwen van nieuwe schoollokalen. 



Voor de bescherming en verbetering van het milieu in het kiesdistrict wordt voor verwarming 
en koken het gebruik van brandhout besparende ovens gepromoot. 
Op nationaal niveau kan het milieu worden beschermd en verbeterd door het streven om alle 
huishoudens in Malawi deel te laten nemen aan het planten en laten groeien van bomen. 

Naast mijn werk als lid van het parlement voor het kiesdistrict Rumphi-West, zal ik ook 
blijven werken als directeur van het Eva Demaya Centrum dat zich ook ten doel stelt 
gezondheidszorg en welzijn in het gebied te vergroten. 

Het dagelijks management van het Eva Demaya Centrum wordt uitgevoerd door  
het management team van het Centrum. Het werk van het Centrum zal op de gewone wijze 
doorgaan. 

Als lid van het parlement voor het kiesdistrict Rumphi en als directeur van het Centrum volg 
ik gelijke doelen, namelijk het ontwikkeling van het hele gebied en het verbeteren van de 
levensstandaard van de mensen. Bij het selecteren van projecten en het toekennen van gelden 
zal ik de grootst mogelijke zorgvuldigheid en transparantie betrachten, en zal ik nauw 
samenwerken met alle betrokkenen, zowel op nationaal, districts- en NGO-niveau als met 
locale of internationale donateurs. 

Voor de verkiezingen van 2014 stel ik me verkiesbaar als een onafhankelijke kandidaat voor 
het parlement. Ook als ik verkozen ben, blijf ik onafhankelijk. Ik zal de regering steunen in 
haar werk als dat in het belang is van de mensen in Rumphi-West of in het belang van alle 
mensen in Malawi, al naar gelang de situatie.  
Als het parlementslid voor Rumphi-West is het mijn prioriteit om mijzelf – met Gods hulp – 
te wijden aan het verder ontwikkeling van het Rumphi-West district en de verbetering van de 
levensstandaard van haar mensen. 
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