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Nieuws uit het Centrum 
door Jacqueline  

In deze 31ste nieuwsbrief neemt Jacqueline haar lezers 
weer mee naar het noorden van Malawi, waar het Eva 
Demaya Centrum de mensen in de omgeving bij staat 
in hun dagelijkse problemen en samen met hen 
oplossingen zoekt en helpt uitvoeren voor het 
verbeteren van hun levenssituatie.  

Lees in deze nieuwsbrief over de vele bouwactiviteiten 
die het Centrum uitvoert of ondersteunt en die 
allemaal gericht zijn op het mogelijk maken van 
gezondheidszorg of onderwijs. En soms krijgt men te 
kampen met tegenslag. 

Overstromingen en stormen in Malawi 

Terwijl het Centrum in het noorden van Malawi te 
maken had met stormen die gepaard gingen met 
harde wind, vonden er in het midden en zuiden van 
Malawi enorme overstromingen plaats. De 
hoeveelheid regen die in enkele dagen tijd viel was zo 
groot dat alle rivieren overstroomden en uitgestrekte 
gebieden onder water kwamen te staan. Ruim 
tweehonderdduizend mensen zijn dakloos geworden 
en meer dan tweehonderd mensen zijn om het leven 
gekomen. Ook is er enorm veel schade aangebracht 
aan wegen en gebouwen. Met behulp van de 
internationale gemeenschap zijn de mensen in 
kampen ondergebracht en wordt er gewerkt aan het 
herstel van de infrastructuur.  

Bouw van scholen, bruggen en wegen 

In Malawi faalt de overheid al jaren in het 
onderhouden van alle wegen en bruggen en in de 
constructie en het onderhoud van schoolgebouwen en 
dorpsklinieken, waardoor kinderen en volwassenen 
enorme problemen ondervinden bij het volgen van 
onderwijs en het reizen door het gebied. 
Om te voorzien in een betere infrastructuur voert het 
Centrum inmiddels ook bouwactiviteiten uit.  

Het Centrum ontvangt zeer regelmatig aanvragen om 
hulp bij het bouwen van schoollokalen. Het is iedere 
keer opnieuw beslissen welke gemeenschap wel 
geholpen kan worden en wie afgewezen moet worden. 
Bij het bepalen van de hulp die geboden kan worden, 
wordt gekeken naar de inzet van de mensen zelf, het 
aantal schoolkinderen, hoe afgelegen het gebied is en 
of de gemeenschap nog niet eerder hulp heeft 
ontvangen.  

De inwoners zoeken zoveel mogelijk zelf naar 
oplossingen. Om hun kinderen de mogelijkheid op 
onderwijs te geven, worden onder leiding van 
dorpshoofden en de dorpscommissies voor 
ontwikkeling zeer eenvoudige schoollokalen gebouwd. 
Soms bestaat zo’n schooltje uit alleen lage lemen 
muurtjes met een grasdak op palen. Andere scholen 
worden met bakstenen gebouwd, echter eveneens 
met een grasdak en zonder deuren en ramen. De 
schoolkinderen zitten op de vloer, die bestaat uit 
aangestampte aarde. En alleen wanneer alle 
dorpsbewoners een beetje geld bijeen hebben kunnen 
leggen, beschikken deze schooltjes ook over een 
eenvoudig schoolbord.  
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Stormen brengen grote schade toe 

Helaas heeft het gebied in de afgelopen maanden met 
grote tegenslagen te maken gehad bij het bouwen 
van schoolgebouwen. Er hebben verscheidene 
stormen gewoed in het gebied waardoor zeven basis- 
en middelbare scholen ernstige schade opgelopen 
hebben. Bij alle scholen zijn de daken er afgewaaid en 
bij de twee middelbare scholen is er veel lesmateriaal 
verloren gegaan.  

In wanhoop hebben de dorpscommissies en de 
dorpshoofden het Eva Demaya Centrum gevraagd hen 
te helpen bij de reparaties van de schoolgebouwen. 
Twee basisscholen zijn geholpen door de daken te 
repareren. Verder is er één school geholpen door de 
overheid. Voor de overige vier scholen zoekt het 
Centrum nog naar mogelijkheden om de gebouwen te 
herstellen zodat de leerlingen en studenten weer naar 
school kunnen.  

Bouw basisschool in Kasongwe 

Sinds april vorig jaar is het Centrum bezig met de 
constructie van een basisschool in Kasongwe, 25 km 
ten zuidoosten van het Centrum. Kasongwe is een 
zeer afgelegen gebied en de mensen zelf waren 
begonnen met het bouwen van twee klaslokalen voor 
de allerjongste schoolkinderen. Met hulp van de 
Vastenactie heeft Cordaid de financiële middelen 
gedoneerd voor de bouw van 2 nieuwe klaslokalen, de 
renovatie van de 2 bestaande lokalen, de bouw van 4 
lerarenhuizen, een administratiekantoortje en 10 
pitlatrines. De dorpshoofden van Kasongwe, samen 
met de dorpscommissie voor ontwikkeling, evenals 

alle mensen en de schoolkinderen zijn enorm 
dankbaar voor de bouw van de nieuwe school in hun 
gebied. 

Waterdichte grasdaken basisscholen 

Aan het begin van het huidige regenseizoen hebben 
33 basisscholen rollen dun plastic ontvangen om hun 
grasdaken waterdicht te maken. Zonder dit plastic 
kunnen de schoolkinderen geen onderwijs volgen 
wanneer het regent. Hierdoor komen zij achter op 
hun leerprogramma en hebben minder kans op 
vervolgonderwijs, terwijl goed onderwijs de enige 
manier is voor deze kinderen om een beter leven op 
te bouwen.  
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Uit het jaaroverzicht 2014 

In de onderstaande tabel worden de activiteiten van 
het centrum samengevat in aantallen voor 2014. 
Het jaaroverzicht van het Centrum over 2014 kan 
worden opgevraagd bij het secretariaat. 

Poliklinische zorg
Behandelde patiënten in de polikliniek 8907
Aantal bevallingen 102
Zwangerschapscontroles 508
Behandelde zwangere vrouwen 127
Vaccinaties van kinderen 540
Geregistreerde cliënten behandeld in de aids-kliniek op 
het Centrum  

177

Mensen getest op HIV/AIDS 1291
Aantal HIV positief getest 50  (4%)
Gezondheidszorg buiten de polikliniek
Homeopathische behandelde patiënten 5181
Afgeronde opleidingen tot homeopathieassistent 11
Homeopathie gezondheidswerkers 8
Eerste hulp werkers actief in de dorpen 8
Overige hulpverlening
Aantal bezoekers/aanwezigen bij  HIV/AIDS 
voorlichtingsbijeenkomsten 

1593

Informatieverstrekking over en hulp bij 
geboorteplanning 

873

Gedistribueerde voedselpakketten aan ondervoedde 
kinderen, ouderen en patiënten 

5144

Weeskinderen en andere behoeftigen die voor de 
koude periode een deken ontvangen 

200

Deelnemers aan het microkrediet project (in de vorm 
van kunstmest) 

149

Onderwijs
Weesjongeren waarvoor het middelbare schoolgeld is 
betaald 

35

Weesjongeren die een beroepsopleiding hebben 
afgerond (kleermaakster, timmerman, tinsmid en 
fietsenmaker) 

10

Scholen die les- en sportmaterialen ontvangen 44
Kinderen op de kleuterschool (gemiddeld aantal) -
ontvangen dagelijks pap of fruit 

34

Weeskinderen onder de kleuters 9
Sport
Deelnemende teams aan de door het centrum 
georganiseerde Eva Demaya sport competities  

134

Werkgelegenheid
Werknemers van het centrum 69

Bouwactiviteit in 2014 

In het afgelopen jaar heeft het Centrum enorm veel 
bouw- en onderhoudsactiviteiten uitgevoerd, zoals 
blijkt uit het volgende overzicht: 

Bouw van het dak voor het centrum voor leerkrachten (Teachers’ 
Training Centre) in Luviri  
Vloer maken in het studentenhostel van Lundu middelbare school
Constructie van het dak van de dorpskliniek in Sokoro
Afbouwen van het dak van het lerarenhuis bij Lunyina basisschool
Aanvang van de bouw van een administratiekantoor voor Bolero 
basisschool 
Reparatie van afgewaaid dak van de basisschool in Barwe
Bijdragen aan bouwwerk voor 8 plaatselijke kerken 
Bijdrage aan constructie van het kantoor voor de Chief in Hewe 
Reparatie van het beschadigde dak van Chitanga basisschool
Bijdrage voor de constructie van pitlatrines voor Chikwawa en 
Mkama basisschool 
Afbouwen van het dak van Kananji basisschool
Twee nieuwe bruggen begaanbaar voor auto’s geconstrueerd in 
Mphangala en Chikwawa 
Negen nieuwe voetbruggen gebouwd
Twee hoofdbruggen in Hewe gerepareerd

Bedankt

In het afgelopen jaar is er door het Eva Demaya 
Centrum veel werk verricht om de mensen in de 
dorpen bij te staan bij hun pogingen om scholen, 
dorpsklinieken, bruggen en ook kerken te bouwen. Dit 
alles is dankbaar werk omdat ieder persoon in de 
gemeenschap hiermee geholpen wordt en we allen de 
vooruitgang zien. De dankbaarheid van de mensen is 
hartverwarmend en zij brengen hun dank ook graag 
aan u over! 

Jacqueline Kouwenhoven 
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Nieuws van de Eva Demaya Stichting 
Van het bestuur  

Acceptgiroactie 

Ieder voorjaar ontvangen de lezers van de 
nieuwsbrief een acceptgiro ten bate van de Eva 
Demaya Stichting in Nederland, waarvan de baten 
voor ongeveer 95% ten goede komen aan het 
Centrum in Malawi.  
Met deze acceptgiro roept het bestuur alle lezers op 
een bijdrage over te maken ten bate van de Eva 
Demaya (bankrekeningnr: NL90 RABO 0142 2365 19).  
Eén ding is zeker: u heeft hierboven in de verhalen van 
Jacqueline gelezen dat uw bijdrage goed besteed  
wordt. Alvast bedankt.  

Ontmoeting met Jacqueline  

Jacqueline komt binnenkort voor een bezoek naar 
Nederland! Op 16 mei wordt een ontmoetingsmiddag 
georganiseerd voor donateurs en al diegenen die 
Jacqueline en haar werk in Malawi een warm hart 
toedragen. Jacqueline zal dan persoonlijk vertellen 
over de actuele projecten van het Centrum. 
De ontmoetingsmiddag wordt gehouden van 15.00 – 
17.30uur in Gebouw de Lessenaar, de Lessenaar 5 
(aan de Kerkstraat), 2295 LH  Kwintsheul.  

Het is fijn als u uw komst meldt via emailadres 
secretariaat@evademaya.nl maar als dat niet lukt: u 
bent van harte welkom.  
Noteer 16 mei dus alvast in uw agenda, de 
activiteitencommissie maakt er een feestelijke 
bijeenkomst van. 

Eva Demaya wandeling komt er weer aan 

Het voorjaar komt eraan en dat betekent dat de Eva 
Demaya wandeling voor de 8ste keer wordt gehouden. 
Loop mee door het mooie Westland,  kies een afstand 
die je past (6, 12, 18 of 24 km) en loop samen met 
al die andere wandelaars de afstand naar Rumphi! 

Agenda 

Van de activiteitencommissie 

21 maart    : Eva Demaya wandtocht 
9 mei         : Moederdag - plantenactie 
16 mei       : Ontmoetingsmiddag met Jacqueline 

Kijk voor actuele informatie over de wandeling en de 
ontmoetingsmiddag op de www.evademaya.nl.


