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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

In deze 2e nieuwsbrief van 2015 vertelt Jacqueline  
Kouwenhoven over het belang van de 
sportcompetitie, die vrijwel de enige manier van 
ontspanning en vermaak is, in het noorden van 
Malawi.  
Een mooie gebeurtenis uit de afgelopen periode was 
de feestelijke opening van de Kasongwe basisschool, 
die is gefinancierd vanuit de Adventsactie van 2013. 
Verder geeft Jacqueline een update over de 
millenniumdoelstellingen � wat is er van gekomen? 
Voedseltekorten zijn er in elk geval nog steeds, ook 
daarover kunt u een stukje vinden in deze nieuwsbrief 

Sportcompetitie voor 130 teams   
door Jacqueline 

Ieder jaar organiseert het Eva Demaya Centrum, hier 
in het Noorden van Malawi, een sportcompetitie. De 
betrokkenheid van het Centrum bij sport dateert al 
vanaf het eerste jaar. Terwijl we, in 2001, nog bezig 
waren met het bouwen van de kliniek vroegen de 
medewerkers van het nog opstartende Centrum of we 
voor hen een voetbal- en een netbalteam konden 
opzetten. Dit zijn verreweg de twee belangrijkste 
sporten in Malawi: voetbal voor de mannen en netbal 
voor de vrouwen.  

Hoewel het mij toen verbaasde dat dit de eerste 
vraag om steun was, is het mij in de loop van de tijd 
hier in Malawi duidelijk geworden hoe belangrijk sport 
is. In een door armoede gekenmerkt leven, voor 
velen zonder vast werk, is er weinig dat de mensen 
bezighoudt. Zonder elektriciteit is er weinig afleiding 
en daardoor ontstaan soms problemen, zoals 
bijvoorbeeld te hoog alcoholgebruik, 
zwangerschappen op zeer jonge leeftijd en 
besmetting met het aids-virus.  
Sportieve bezigheden bieden positieve afleiding die 
helpen deze problemen te verminderen. 

Voor de overgrote meerderheid van de mensen 
in de dorpen is een voetbal- of netbalwedstrijd 
een absoluut hoogtepunt, zowel voor de spelers 
als voor de supporters. 

Nadat het Eva Demaya Voetbalteam en de Eva 
Demaya Queens waren opgericht, kregen we al 
snel van verschillende sportverengingen uit 
Nederland sportkleding toegestuurd en in april 
2002 kwam het Velo 9 team uit Wateringen op 
bezoek om de plaatselijke jeugd aan te 
moedigen en met hen te voetballen. Deze steun 
wordt door iedereen hier zeer gewaardeerd. 
Regelmatig krijgen we de vraag om sportkleding, 
vooral ook van de scholen, omdat weinig mensen 
zich hier de luxe kunnen veroorloven een 
voetbalshirt te kopen.  

Ieder dorp in Malawi heeft zijn eigen voetbal- en 
netbalclub en indien mogelijk spelen zij onderling 
wedstrijden. Toen het voor de inwoners duidelijk 
werd dat Eva Demaya daadwerkelijk zeer 
betrokken is bij het welzijn van de bevolking, 
kwam de vraag of we een sportcompetitie 
konden organiseren. Een georganiseerde 
competitie biedt een enorme uitdaging voor de 
plaatselijke jeugd en plezier voor de vele 
supporters en toeschouwers. 

De eerste Eva Demaya voetbalcompetitie was in 
2007 en werd georganiseerd voor de teams 
rondom het Centrum in Luviri. Aan deze 
competitie namen 25 teams deel. Vanwege de 
beperkte financiële mogelijkheden beperkten we 
de competitie tot deze lokale teams. 
In 2013 werd het mogelijk de competitie voor 
zowel voetbal als netbal uit te breiden tot het 
gehele werkgebied van het Centrum. 
Aan de competitie doen nu ruim 80 voetbalteams 
mee en rond de 50 netbalteams.  
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Het hele district Rumphi West is in vier zones 
opgedeeld en iedere zone heeft zijn eigen competitie.  
Om zeker te zijn dat de teams de competitie serieus 
nemen betalen zij vijf euro inschrijfgeld. Iedere zone 
heeft zijn eigen comité om de competitie te 
organiseren. Omdat sport zo belangrijk is lopen de 
gemoederen soms hoog op en hebben de comitéleden 
een zware taak de activiteiten in goede banen te 
leiden.  

Dit jaar zullen voor het eerst als sluitstuk van de  
competities de vier winnaars van de verschillende 
zones tegen elkaar spelen om een echte 
districtswinnaar te kunnen uitroepen. Dit is een 
gebeurtenis waar iedereen naar uitkijkt - want wie zal 
de winnaar zijn van de aanzienlijke Eva Demaya Cup? 

Feestelijke opening van de Kasongwe 
school 
door Jacqueline 

Op 17 september hebben we op bijzonder feestelijke 
wijze de nieuwgebouwde basisschool in Kasongwe 
geopend, met zang en dans en de bijbehorende 
ceremonie. Het Eva Demaya Centrum heeft door de 
inzet van velen in Nederland, waaronder het MOV en de 
Adventsactie van Cordaid deze school kunnen bouwen. 

Op de foto is één van de prachtige nieuwe klaslokalen 
te zien en een deel van de ruim 300 kinderen, die blij 
en trots zijn  onderwijs te kunnen volgen in deze 
nieuwe school! 

Voedseltekort en irrigatie 
door Jacqueline 

Door de duidelijk merkbare klimaatsveranderingen 
raken steeds meer mensen overtuigd van de noodzaak 
om irrigatie toe te passen bij het verbouwen van hun 
gewassen. 

In het afgelopen jaar was de oogst door een zeer slecht 
regenseizoen opnieuw onvoldoende. Het hierdoor 
ontstane voedseltekort heeft velen ertoe aangezet waar 
mogelijk irrigatie toe te passen. Het gaat hier om grote 
projecten die door de Wereldbank of de Europese Unie 
gefinancierd worden. Het Centrum zelf is te klein om 
hier een bijdrage in te leveren; wel motiveren en 
stimuleren wij de mensen in ons werkgebied om de 
kans op irrigatielandbouw met beide handen aan te 
nemen. Het is bemoedigend om in het zeer droge 
landschap groene velden met maïs te zien!

Ontwikkeling millenniumdoelstellingen 
door Jacqueline en redactie 

In het jaar 2000 zijn door de Verenigde Naties 
afspraken gemaakt om in 2015 acht doelstellingen voor 
de ontwikkelingslanden te bereiken. Die doelstellingen 
zijn:  

1 Extreme armoede en honger uitbannen 
2 Basisonderwijs voor iedereen 
3 Dezelfde rechten voor mannen en vrouwen 
4 Kindersterfte terugdringen 
5 Terugdringen van sterfte vanuit zwangerschap 
6 Verspreiding van ziekten als aids en malaria stoppen 
7 Meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu 
8 Meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp. 
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Op internet is veel te vinden over de stand van zaken 
rond de millenniumdoelen bijvoorbeeld in rapporten 
van de Wereldbank of van de Verenigde Naties (zie het 
Millennium development goals report 2014,
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/  
MDG/english/UNDP_MDGReport_EN_2014Final1.pdf) 

De conclusie bij de meeste doelstellingen is dat er 
bemoedigende vooruitgang wordt geconstateerd, maar 
dat de doelen over het geheel genomen, slechts  
gedeeltelijk zijn gehaald. Bijvoorbeeld de 
millenniumdoelstellingen voor het halveren van het 
aantal mensen dat in extreme armoede en honger 
leeft, zijn  grotendeels bereikt, maar anno 2015 leven  
nog steeds 825 miljoen mensen in extreme armoede en 
800 miljoen mensen met chronische honger. Het 
bestrijden van armoede en honger zal daarom nog 
steeds centraal staan in de nieuwe werelddoelen., 
evenals toegang tot goed onderwijs, gezondheidszorg, 
elektriciteit en schoon water. 

Voor wat betreft de positieve vooruitgang ten aanzien 
van de millenniumdoelstellingen, heeft het Eva Demaya 
Centrum in het Noorden van Malawi in de afgelopen 15 
jaar zeer zeker een positieve bijdrage geleverd. Per 
jaar worden ruim twintigduizend mensen bijgestaan op 
het gebied van gezondheidszorg, weeskinderenzorg, 
onderwijs voor (wees)kinderen, microkredieten, 
gemeenschapsbijstand, milieubescherming, sport en 
culturele uitwisseling. Hierdoor is het leven van vele 
mensen verbeterd en is in het gebied meer 
economische ontwikkeling mogelijk gemaakt! 

Bedankt
door Jacqueline 

Het mooie aan het sportproject is dat het temidden van 
alle armoede en problemen zoveel vreugde brengt. Het 
enthousiasme bij de wedstrijden van zowel de spelers 
als de talrijke toeschouwers aan de zijlijn is echt 
hartverwarmend. Het gehele werk van Eva Demaya 
Centrum levert bij tijde vrolijke, dankbare en 
bemoedigende momenten op. Dit alles wordt mogelijk 
gemaakt door alle financiële en morele hulp die wij van 
jullie krijgen. Mijn hartelijke dank aan iedereen die dit 
op afstand helpt mogelijk te maken! 

Nieuws van de Eva Demaya Stichting 

Feestelijke avond met proeverijen 
Door het bestuur  

Bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging voor een 
feestelijke avond op vrijdag 6 november aanstaande, 
die in het kader staat van de instandhouding van de 
kraamkliniek. 

De kraamkliniek van het Eva Demaya Centrum geeft 
zwangere vrouwen de kans om te bevallen onder 
hygiënische omstandigheden en met professionele 
medische hulp. Bovendien kunnen vrouwen die in een 
vergevorderd stadium van de zwangerschap zijn, 
onderdak krijgen in een logeerkamer om de 
bevalling af te wachten en na de bevalling daar nog een 
aantal dagen te verblijven. De moeders kunnen hier in 
alle rust herstellen onder medisch toezicht. Vorig jaar 
waren er ruim 100 bevallingen in de kraamkliniek en 
werden er meer dan 500 zwangerschapscontroles 
uitgevoerd. Door de behandelingen en controles door 
de kraamkliniek is de kinder- en moedersterfte sterk 
teruggedrongen.  

De avond wordt gehouden in de Hofboerderij in 
Wateringen en we hopen u daar te ontmoeten! 

Agenda 

6 november 2015:  Eva Demaya feestavond met bier- 
en wijnproeverij  
19 maart 2016:  Eva Demaya wandeltocht


