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Nieuws uit het Centrum
door de redactie
Dit jaar bestaat het Eva Demaya Centrum in Malawi
alweer 15 jaar!
In deze nieuwsbrief staat Jacqueline Kouwenhoven
uitgebreid stil bij hoe het begon en hoe veel er in die
15 jaar is bereikt. Ook de cijfers over het afgelopen
jaar onderstrepen hoeveel het Centrum betekent voor
de bewoners van het district Rumphi.
Veel leesplezier met deze 33ste editie van de
nieuwsbrief.

Centrum in Malawi 15 jaar jong

Medewerkers van het Centrum anno 2015

door Jacqueline

Vijftien jaar geleden, in februari 2001, hebben we de
eerste steen gelegd voor de bouw van het Eva
Demaya Centrum, hier in het noorden van Malawi.
Terugkijkend op de afgelopen vijftien jaar, staat de
dankbaarheid voorop over hoeveel we bereikt hebben
als Centrum in Malawi en als Stichting in Nederland.

Om ons doel te realiseren hebben we onze
werkzaamheden gegroepeerd in verschillende
projecten, momenteel zijn dat de projecten
gezondheidszorg, zorg voor weeskinderen,
gemeenschapsbijstand, milieubescherming, sport en
culturele uitwisseling. Als Centrum initiëren en
begeleiden we projecten en activiteiten waar vanuit de
bevolking vraag naar is en waar andere organisaties
en instanties geen hulp bij bieden.

Start van de bouw van de polikliniek in 2001

We begonnen met de bouw van de polikliniek en
sindsdien zijn we het Eva Demaya Centrum verder
gaan uitbouwen. Het resultaat is een prachtig Centrum
in een natuurrijke omgeving met verschillende
klinieken voor de gezondheidszorg, een aantal
kantoren voor de medewerkers van alle projecten en
het management, een kleuterschooltje, een ruime
ontmoetingshal, de centrale keuken, acht stafhuizen
en het gastenverblijf.
Terwijl we de afgelopen jaren bezig waren met de
opbouw van het Centrum, ging onze grootste
aandacht steeds uit naar de doelstelling van het
Centrum: de plaatselijke bevolking helpen bij het
verbeteren van hun levenssituatie.

Bezoekers aan de kliniek

In het werkgebied van het Centrum wonen ruim
vijfenzeventig duizend mensen, en iedereen kent Eva
Demaya. Het leven van heel veel mensen hier is door
het werk van het Centrum daadwerkelijk verbeterd.
Mensen met lichamelijke klachten of een ziekte zijn
behandeld en veelal genezen, weeskinderen zijn
opgeleid in een beroep, jonge leerlingen gaan naar
nieuw gebouwde en beter onderhouden scholen,
jongeren worden financieel ondersteund om de
middelbare school af te maken, landbouwers hebben
betere oogsten gehad, gezinnen hebben de geboorte
van hun kinderen kunnen plannen en vrouwen zijn
veiliger bevallen van hun baby s, er is voorlichting
over AIDS, de jeugd houdt zich bezig met sport en
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wanneer de nood erg hoog is, worden mensen
bijgestaan met voedsel en ontvangen kinderen in de
dorpen een deken voor de koude nachten.

Voedseltekort
door Jacqueline

Uitdeling van voedselpakketten

Dorpsbijeenkomst

Terwijl wij hier in Malawi het Centrum opbouwden, is
de Eva Demaya Stichting in Nederland uiterst effectief
bezig geweest met het werven van fondsen. De
Stichting heeft het werk van het Centrum financieel
mogelijk gemaakt waardoor wij, hier in het noorden
van Malawi, kunnen ingaan op de talrijke hulpvragen
vanuit van de bevolking. En hiervoor zijn allen die
door Eva Demaya geholpen zijn en hun leven
verbeterd zien enorm dankbaar. Al vijftien jaar lang!

Project voor microkredieten afgerond
door Jacqueline

Aan het einde van het jaar 2015 hebben we het
Microkredieten Project afgesloten. Het project nam op
kleine schaal aanvang in december 2001 toen mensen
bijgestaan werden met maïs op krediet. Sindsdien
heeft het microkredieten project vele mensen op
verschillende wijze bijgestaan, vooral met kunstmest
voor het verbouwen van voedselproducten. Honderden
gezinnen zijn er economisch op vooruit gegaan
doordat zij met behulp van de ontvangen kunstmest
en het zaad op krediet een betere oogst konden
realiseren. In de loop der jaren zijn er echter andere
organisaties in het gebied actief geworden, die
eveneens leningen aan particulieren verschaffen. Het
Centrum heeft daarom dit project afgesloten en kan
daardoor meer aandacht geven aan de overige
hulpvragen van de bevolking.

Er is in Malawi momenteel een groot voedseltekort als
gevolg van een zeer slecht regenseizoen vorig jaar. De
gevolgen van het veranderende klimaat zijn te groot
voor de overheid van Malawi: het land is niet
voldoende ontwikkeld om zelfvoorzienend in voedsel te
zijn. De internationale gemeenschap staat de mensen
van Malawi bij en de Wereld Voedsel Organisatie
distribueert grote hoeveelheden voedsel aan 2,4
miljoen mensen. Op kleine schaal helpen we vanuit
het Centrum waar mogelijk en distribueren we voedsel
aan de meest hulpbehoevenden.

Bedankt
door Jacqueline

Als we hier in Malawi iemand oprecht willen bedanken
is het de gewoonte om daartoe op de knieën te
buigen. En dit is wat ik hier voor jullie doe. Na vijftien
jaar financiële en morele steun voor het werk van
het Centrum, kniel ik namens allen hier voor jullie
neer: Mijn oprechte dank. Samen hebben we dit
alles mogelijk gemaakt en samen kunnen we
terugkijken op vijftien jaar effectieve
ontwikkelingshulp waardoor de mensen hier in het
noorden van Malawi daadwerkelijk geholpen zijn en
hun leven zichtbaar verbeterd is!
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Jaaroverzicht 2015
In de onderstaande tabel worden de activiteiten
van het centrum samengevat in aantallen voor
2015.
Het jaaroverzicht van het Centrum over 2015
kan worden opgevraagd bij het secretariaat.
Onderwijs

Poliklinische zorg
Behandelde patiënten in de
polikliniek

6557

Aantal bevallingen

103

Zwangerschapscontroles

796

Behandelde zwangere vrouwen

199

Vaccinaties van kinderen

480

Geregistreerde cliënten behandeld
in de aids-kliniek op het Centrum

224

Mensen getest op HIV/AIDS

907

Percentage HIV negatief getest

97%

Gezondheidszorg buiten de polikliniek
Homeopathische behandelde
patiënten op het Centrum
Homeopathische behandelde
patiënten in de dorpen
(door 11 homeopathie-assistenten,
8 homeopathie gezondheidswerkers
en 8 eerste hulp werkers)

3245

35

10

30
33

Sport
Deelnemende teams aan de door
het centrum georganiseerde Eva
Demaya sportcompetities

124

Bouwactiviteiten
1900

Overige hulpverlening
Aantal bezoekers/aanwezigen bij
HIV/AIDS
voorlichtingsbijeenkomsten
Aantal clienten geholpen met
geboorteplanning
Gedistribueerde voedselpakketten
aan ondervoede kinderen, ouderen
en patiënten
Weeskinderen en andere
behoeftigen die voor de koude
periode een deken ontvangen
Bijstand aan families met voedsel,
zeep, kleding en/of cash
(gedurende een bepaalde periode)

Weesjongeren waarvoor het
middelbare schoolgeld is betaald
Weesjongeren die een
beroepsopleiding hebben afgerond
(kleermaakster, timmerman,
tinsmid en fietsenmaker)
Scholen die les- en sportmaterialen
ontvangen of materialen om
grasdaken waterdicht te maken
Kinderen op de kleuterschool die
dagelijks (gemiddeld aantal) pap of
fruit ontvangen

1460
1505
2163
100

Assistentie met bouwmaterialen aan
kerken
Nieuwbouw school in Kasongwe
gerealiseerd.
Aantal leerlingen dat hier onderwijs
volgt
Nieuwbouw van een brug in Vuvu.
Aantal mensen dat gebruik maakt
van deze brug

7
250

4000

Werkgelegenheid
1 vrijwilligster uit Nederland heeft
gedurende 6 maanden
meegeholpen in de kraamkliniek
Werknemers van het centrum

120
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Nieuws van de Eva Demaya Stichting

Vrijwilligers en donateurs: bedankt!
door het bestuur

Wandeltocht op 19 maart
door de activiteitencommissie

Op zaterdag 19 maart wordt voor de 9e keer de Eva
Demaya wandeltocht georganiseerd.
De wandeltocht is steeds een groot succes en ook dit
jaar wordt er weer reikhalzend naar uitgekeken.
Dit jaar streeft de organisatie er opnieuw naar om op
19 maart 2016 een totale wandelafstand van 7505
kilometer te lopen. Dit is de afstand van Kwintsheul
(waar de stichting Eva Demaya is gevestigd) naar
Luviri, waar het Eva Demaya centrum in Malawi staat.
Vorig jaar waren er door het slechte weer iets minder
deelnemers en is het niet helemaal gelukt om de
beoogde afstand van 7505 km bij elkaar te lopen. De
organisatie rekent op veel deelnemers en veel
langeafstandlopers!
Er zijn voor de wandelaars zoals gewoonlijk weer
mooie routes uitgezet en zijn er onderweg
verschillende plaatsen waar koffie, thee en frisdrank is
te verkrijgen. Bij een van de tussenstops is tevens een
agrarisch bedrijf te bezichtigen.
De wandeling start vanuit de tropische plantenkas van
Fachjan in Honselersdijk (Harteveldlaan 6), het is niet
nodig om je vooraf in te schrijven. Voor de langste
afstanden kan gestart worden vanaf 9 uur.
Voor meer informatie: zie www.evademaya.nl.

Uit het jaaroverzicht 2015 dat Jacqueline in deze
nieuwsbrief geeft, blijkt maar weer eens welk een
zinvolle plek het Eva Demaya centrum heeft in het
noorden van Malawi. Het bestuur van de stichting
bedankt daarom alle vrijwilligers en donateurs die al
deze activiteiten mede mogelijk maken vanuit
Nederland. Uw blijvende ondersteuning is enorm hard
nodig om het werk in Malawi voort te kunnen zetten,
dit jaar en komende jaren.

Uw steun blijft nodig
door het bestuur

Voorgaande jaren ontving u van ons een acceptgiro
om uw bijdrage over te maken. Door de hoge kosten
van verwerking door de bank, zien we vanaf nu af van
het meesturen van een acceptgiro en hopen dat u uw
bijdrage rechtstreeks wilt overmaken op
bankrekeningnummer NL90 RABO 0142 2365 19 .
Weet u dat uw gift belastingvoordeel op kan leveren?
Gewone giften zijn pas aftrekbaar indien een bepaalde
drempel overschreden wordt. Dat gaat anders met een
zogenaamde periodieke gift. Een periodieke gift is een
schriftelijk vastgelegde verklaring voor een jaarlijkse
bijdrage voor een periode van minimaal 5 jaar.
Het volledige (jaar)bedrag van een periodieke gift mag
u aftrekken van uw belastingaangifte . Wilt u hier
meer over weten: stuur dan een mailtje naar
secretariaat@evademaya.nl of bel naar 06-47460600,
we helpen u graag verder.

Agenda
19 maart 2016: Eva Demaya wandeltocht
4 november 2016: donateursavond met veel
verrassingen
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