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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

Vanuit Malawi vertelt Jacqueline Kouwenhoven hoe 
een beroepsopleiding voor 4 jonge vrouwen het 
verschil maakt. De sportcompetitie is weer vol elan 
van start gegaan. 
Minder goed nieuws is er ook door recente malari-
uitbraken en de voedseltekorten die de komende 
maanden alleen maar zullen oplopen. 
Lees erover en nog meer in deze 34ste nieuwsbrief. 

Een eigen bedrijfje in kleding maken  
door Jacqueline

Juliet Milanzi, Agness Mfune, Amina Nyirenda en 
Tryness Ngwira zijn de vier jonge vrouwen die dit jaar 
de opleiding kleding maken volgen op het Eva Demaya 
Centrum. 

De dames van de opleiding 2016

Juliet is 24 jaar en heeft beide ouders verloren aan 
aids. In die tijd (rond 2004) hadden de mensen in de 
dorpen nauwelijks toegang tot medicijnen voor aids, 
tegenwoordig is dat sterk verbeterd. Juliet is het 
tweede kind in het gezin met 2 meisjes en 2 jongens. 
Haar oudste zus is echter geestelijk gehandicapt en 
dat maakte dat vanaf haar 14e jaar de zorg voor het 
hele gezin op de schouders van Juliet rustte. Door die 
zorg en ook omdat ze er de financiële middelen niet 
voor had, kon Juliet de middelbare school niet 
afmaken. Juliet is nu bijzonder blij en dankbaar dat ze 
de niet alledaagse kans krijgt om kleding te leren 
naaien.  

Agness komt uit een groot, arm gezin in een zeer 
afgelegen dorpje in de heuvels van het Nyika Plateau. 
Zoals wel vaker voorkomt in de verafgelegen gebieden 
trouwde Agness op erg jonge leeftijd en kreeg een 
kind. Haar man mishandelde haar en ze is van hem 
gescheiden. Nu is ze 19 jaar en de gemeenschap heeft 
haar uitgekozen om dit jaar de opleiding kleding 
maken te volgen. Als kleermaakster zal ze een eigen 
leven kunnen opbouwen en zal ze in haar eigen 
levensonderhoud en dat van haar kind kunnen 
voorzien. Als het heel goed gaat, zal ze ook haar 
broers en zussen financieel bijstaan. De dorpsgenoten 
in dit afgelegen gebied kijken er naar uit iemand in 
hun midden te hebben die voor hen kleding kan 
maken en herstellen. 

De 27-jarige Amina komt uit het dorp Mowa, op de 
grens met Zambia en 40 km ten westen van het 
Centrum. Ook zij verloor op jonge leeftijd haar vader 
aan aids en moest daarna van de middelbare school af 
omdat haar moeder het schoolgeld niet kon 
opbrengen. Door haar afkomst uit het afgelegen dorp, 
is Amina niet gewend aan het  leggen van sociale 
contacten, ze houdt zich het liefst op de achtergrond.  

                                                Aan het werk op de Singer-machines 
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Maar net als de andere vrouwen bij de opleiding zal ze 
straks een goede kleermaakster zijn en zullen mensen 
uit haar dorp graag gebruik maken van haar 
vaardigheid om kleding te maken. Naast het inkomen 
dat ze daarmee kan verdienen, zal dit nieuwe beroep 
haar ook een nieuwe positie kunnen geven tussen 
haar dorpsgenoten en daarmee haar zelfvertrouwen 
vergroten. 

De jongste in de opleiding is Tryness, een jonge vrouw 
van 16. In de eerste klas van de middelbare school 
werd ze zwanger, maar haar baby overleed na enkele 
maanden. De moeder van Tryness overleed drie jaar 
geleden aan slaapziekte. Het gezin met 7 kinderen 
woont vlak bij het Vwaza natuurpark waar de 
tseetseevlieg voorkomt, die de slaapziekteparasiet 
overbrengt op mensen. Daarna was er was 
onvoldoende geld om Tryness de middelbare school te 
laten vervolgen. Ze mocht op kosten van het Centrum 
weer naar school maar ze koos ervoor de opleiding 
voor kleermaakster te volgen. Ze is een goede leerling 
en het kleding maken bevalt haar goed. Mocht  ze 
over enkele jaren alsnog haar schoolopleiding willen  
vervolgen, zal dat vanuit het Centrum van harte 
worden aangemoedigd.  

                                 Geslaagde kleermaakster neemt naaimachine in ontvangst 

De opleiding tot kleermaakster op het Eva Demaya 
Centrum duurt zes maanden. De lessen worden 
gegeven door Mr. Phiri, een ervaren kleermaker en 
docent. De algehele coördinatie van deze opleiding - 
en andere opleidingen die op het Centrum worden 
verzorgd – ligt bij Ephraïm Kanyimbo, een vaste 
medewerker van het Centrum. Tijdens de opleiding 

krijgen de meisjes ook onderricht in extracurriculum 
vakken zoals hygiëne, geboortebeperking, hiv-
preventie en voedingsleer. Aan het einde van de 
opleiding wordt een week lang training gegeven in 
bedrijfsvoering en –administratie, wat hen zal helpen 
bij het inrichten van een eigen bedrijfje in hun eigen 
dorp.  

Na afsluiting van de opleiding ontvangen de dames, 
net als de opgeleide timmermannen, fietsenmakers en 
tinsmeden, een certificaat en - belangrijker - een 
opstartpakket. De kleermaaksters gaan terug naar hun 
dorp met een nieuwe naaimachine en met diverse 
materialen zoals lappen stof en garens om direct met 
hun werk van start te kunnen gaan.  

Tryness, Amina, Agness en Juliet beleven veel plezier 
aan hun opleiding en ze kijken uit naar het zelfstandig 
uitoefenen van hun nieuwe beroep! 

Sportcompetitie 
door Jacqueline 

In mei is de Eva Demaya sportcompetitie weer gestart 
en het eerste begin verloopt soepel. Verdeeld over vier 
zones doen er in totaal 143 teams mee aan de 
competitie; 50 netbalteams (dames) en 93 
voetbalteams (heren). De competitie duurt nog tot 
oktober. Dan zullen de winnaars van de zones tegen 
elkaar spelen in “de grote finale”. De uiteindelijke 
winnaars gaan naar huis met een prachtige cup en een 
aanmoedigingsprijs. Sport is het grootste sociale 
evenement in het Rumphi-gebied en het enthousiasme 
van de deelnemers en alle supporters bij deze 
wedstrijden is werkelijk hartverwarmend.  

                             Voetbalteams in actie tijdens de competitie van vorig jaar  
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Voedseltekort
door Jacqueline 

Slechte maisoogst  

De bewoners van heel Malawi gaan een zware tijd 
tegemoet, omdat er de komende maanden een ernstig 
voedseltekort is. Door een zeer slecht regenseizoen en 
een groot falen van de overheid, is er weinig voedsel 
voorradig. Vooral in het zuiden van het land is de 
situatie echt kritiek. In het noorden en in het gebied 
van het Centrum is de situatie iets minder dramatisch:  
naar schatting is rond de 50% van de maïsoogst goed. 
Toch zijn ook hier veel families die nu al geen maïs 
meer in voorraad hebben en vele families die de 
laatste maanden voor de nieuwe oogst een tekort aan 
voedsel zullen hebben. Gelukkig helpt de Wereld 
Voedsel Organisatie (WFO) op grote schaal in heel 
Malawi, evenals andere hulpinstanties.  

Maïsuitdeling op het Centrum

Het Eva Demaya Centrum heeft tot nu toe 32 ton 
(extra) maïs in kunnen kopen, waarmee de 
slachtoffers van het voedseltekort geholpen zullen 
worden.

Malaria epidemie  
door Jacqueline

Het afgelopen halfjaar heeft er een behoorlijke 
epidemie van malaria geheerst in Malawi. Het aantal 
patiënten nam in zeer korte tijd zo snel toe dat de 
overheid er niet in slaagde voldoende medicijnen 
beschikbaar te hebben. Hierdoor kwamen veel 
patiënten naar de kliniek van het Eva Demaya 
Centrum toe, waar dagelijks zo’n tachtig patiënten 
werden behandeld voor malaria. Veel patiënten 
bevonden zich bij aankomst al in een kritieke toestand 
en moesten met de ambulance van het Centrum naar 
het ziekenhuis in Rumphi vervoerd worden. Ook veel 
kinderen zijn slachtoffer geworden in deze malaria-
uitbraak en helaas zijn ook in de buurt van het 
Centrum meerdere kinderen overleden aan de 
gevolgen. Door de snelle reactie van alle medewerkers 
van het Centrum is het wel gelukt om altijd voldoende 
malariamedicijnen beschikbaar te hebben, waardoor 
de situatie rondom het Centrum nu onder controle is. 

Bedankt 
door Jacqueline

Namens alle jonge vrouwen en jonge mannen, die in 
de afgelopen jaren een beroepsopleiding op het 
Centrum hebben mogen volgen en met een 
startpakket een bedrijfje konden beginnen, dank ik 
jullie van harte. Met jullie steun hebben zij een nieuw, 
beter leven op kunnen bouwen. Ook voor de financiële 
hulp bij het aankopen van voedsel mijn oprechte dank. 
Het werk dat zowel de Eva Demaya Stichting in 
Nederland als het Centrum hier in Malawi verricht, 
draagt werkelijk bij tot een beter leven voor velen!  
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Nieuws van de Eva Demaya Stichting 

Pubquiz op 4 november 
door de activiteitencommissie  

Na het succes van vorig jaar, organiseert de  
activiteitencommissie van de Stichting Eva Demaya 
een gezellige avond voor al diegenen die haar een 
warm hart toedragen, op welke wijze dan ook.  
De avond is op vrijdag 4 november in de Hofboerderij 
in Wateringen, dit keer in de vorm van een Pubquiz. 
Lees in de bijgaande uitnodiging wat dat allemaal 
inhoudt. U bent van harte uitgenodigd! 

Voor meer informatie: zie www.evademaya.nl en volg 
het laatste nieuws over de avond via de 
facebookpagina van Stichting Eva Demaya.  

Uw steun blijft nodig 
door het bestuur 

Het was vanuit het bestuur een goede gewoonte om 
met de 1e nieuwsbrief van het jaar een acceptgiro mee 
te sturen. Mede door de nieuwe regels rond 
acceptgirobetalingen is dat bij nieuwsbrief 33 niet 
gebeurd. Sommige mensen hebben dat als een gemis 
ervaren en de stichting had in het voorjaar ook een 
lagere ontvangst van donaties, wat natuurlijk heel 
jammer is. Omdat we uw giften, op welke manier ook, 
bijzonder op prijs stellen, vindt u bij deze nieuwsbrief 
een acceptgiro bijgesloten. We hopen van harte dat u 
er gebruik van wilt maken, bijvoorbeeld om de extra 
voedselhulp mogelijk te maken. 

Ontvangers van de digitale editie van de nieuwsbrief 
krijgen de acceptgiro uiteraard niet meegestuurd. 
Maar zij – en alle andere lezers – kunnen binnenkort 
rechtstreeks vanaf de website een bedrag doneren! 
Neem maar eens een kijkje op www.evademaya.nl en 
vindt naast een vernieuwd uiterlijk van de website, 
ook een donatieknop. Van harte aanbevolen om die uit 
te proberen! 

Agenda 

4 november 2016: Gezellige avond met Pubquiz in de 
Hofboerderij in Wateringen.  

18 maart 2017:  10e (Lustrum) editie van de Eva 
Demaya wandeltocht 


