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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

In deze eerste nieuwsbrief van 2017 vertelt Jacqueline 
over de voedseltekorten die zich op dit moment het 
hevigst manifesteren, aan het eind van het seizoen nu 
de kleine voorraden die er nog waren opraken en de 
nieuwe oogst nog enkele maanden op zich laat 
wachten. Jacqueline laat u kennismaken met enkele 
ernstig getroffen inwoners van Noord Malawi en hoe 
het Centrum door extra maisinkopen hulp kan bieden. 
Dat de voedselhulp niet de enige activiteit is van het 
Centrum, laat het overzicht met activiteiten en cijfers 
over het afgelopen jaar zien. Al deze activiteiten zijn 
van groot belang voor de bewoners van het district 
Rumphi. Veel leesplezier met deze 35ste editie van de 
nieuwsbrief. 

Extra voedselhulp hard nodig 
door Jacqueline

De mensen in het noorden van Malawi zijn afhankelijk 
van de landbouw om te overleven. Iedereen die een 
stukje land heeft, verbouwt zijn of haar eigen voedsel. 
Het belangrijkste gewas is maïs, daarnaast worden er 
ook pinda�s, bonen, soya en zoete aardappelen 
geteeld.  

Het laatste regenseizoen, begin 2016, was erg slecht. 
Eerst waren er hevige tropische stortbuien die zware 
overstromingen veroorzaakten. Daarna stopte de 
regen volledig en verpieterden de gewassen in de 
velden. Er werd weinig geoogst.  

De overheid van Malawi faalt nog steeds in het 
voorzien in voldoende maïsvoorraad  om een jaar met 
een slechte oogst te overbruggen. Zonder steun op 
enig gebied vanuit de overheid, zijn de mensen voor 
hun bestaan in feite volledig afhankelijk van het weer. 
Dit is een zorgelijke situatie: Malawi blijkt op de derde 

plaats te staan van de door klimaatsverandering 
meest getroffen landen. 

De internationale gemeenschap biedt hulp, in het 
bijzonder het Wereld Voedsel Programma (WFO) en de 
door hen georganiseerde voedseldistributie is 
momenteel in volle gang. Zonder deze hulp van 
buitenaf zou voor velen de overlevingskans gering 
zijn.  

Ook vanuit het Centrum bieden we hulp. Om zoveel 
mogelijk mensen bij te staan heeft het Centrum 40 
ton maïs ingekocht. Dit ligt opgeslagen in een 
magazijn op het Centrum en wordt gedurende het jaar 
gedistribueerd aan de hulpbehoevenden.  

Het Centrum is nu al ruim vijftien jaar in dit gebied 
werkzaam met verschillende projecten en we werken 
zeer nauw samen met de gehele gemeenschap. 
Hierdoor kennen we de mensen persoonlijk en weten 
we waar de nood het hoogst is. Velen hebben ondanks 
hard werken op hun land, onvoldoende voedsel voor 
zichzelf en hun familie die van hen afhankelijk is. 

Malani Kapyunga woont in 
het dorpje Lukungiro, 18 
km ten oosten van het 
Centrum. Hij is getrouwd en 
heeft twee kinderen. Zijn 
been is verlamd door een 
verkeersongeluk, hij is 
aangereden door een 
vrachtwagen. Geld om naar 
het ziekenhuis te gaan was 
er niet en zijn been genas 
niet volledig. Zijn vrouw en 
kinderen helpen met het 
werken op hun land.  

Chitanje is een dorp aan de grens met Zambia, 36 km 
ten westen van het Centrum. Emma Chilembo woont 
daar met haar echtgenoot en een jonge zoon. Hoewel 
Emma geboren is met een grote lichamelijke handicap 
en kleiner is dan haar zeven jaar oude zoontje, werkt 
ze hard mee op het land om hun voedsel te 
verbouwen.  
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Tickness Munthali is een 
oudere, chronisch zieke 
vrouw in de streek 
Kalandalanda, 29 km ten 
zuidoosten van het 
Centrum. Nadat eerst een 
zoon en daarna een 
dochter van Tickness aan 
aids overleden, kwamen de 
zes kleinkinderen bij haar 

inwonen. De zes kinderen zijn geheel van haar 
afhankelijk. Tickness zorgt zo goed als zij kan voor 
hen maar het verbouwen van haar land wordt door 
haar ziekte steeds moeilijker.  

In het gehuchtje Mgwera, 
21 km ten zuidwesten van 
het Centrum woont Esilayi 
Botha. Samen met haar 
echtgenoot heeft ze zes 
kinderen. Twee van haar 
kinderen zijn op volwassen 
leeftijd overleden, zij lieten 

vier kleinkinderen achter die bij hen kwamen wonen. 
De man van Esilayi is tien jaar geleden mentaal ziek 
geworden waardoor zij nu alleen voor haar hele gezin 
moet zorgen.  

Momenteel is in Malawi het regenseizoen nog aan de 
gang en als het regelmatig genoeg blijft regenen, 
zullen de mensen in mei weer voedsel van hun land 
kunnen halen. Het is werkelijk te hopen dat de oogst 
goed zal zijn en iedereen weer voor zichzelf kan 
zorgen. Als Centrum kunnen we dan weer onze volle 
aandacht richten op de projecten die we al ruim 
vijftien jaar uitvoeren: gezondheidszorg, zorg voor  
weeskinderen, gemeenschapsbijstand, sport en 
culturele uitwisseling.  

Extra voedzame voedselpaketten 
door Jacqueline 

Als onderdeel van de reguliere gezondheids- en 
weeskinderenzorg die vanuit het Centrum wordt 
verleend, worden extra voedzame voedselpakketten 
verstrekt aan kwetsbare kinderen, ouderen en zieken. 

Een voedselpakket bestaat 
uit vier kilo maïsmeel, een 
halve kilo sojameel en een 
halve kilo pindameel. 
Hiermee kan een 
voedzame en smakelijke 
pap gekookt worden. Deze 
voedselpakketten worden 
op het Centrum verstrekt 
in de kliniek en in de 
gemeenschap vanuit de 
buitenposten. 

Managementteam 
door Jacqueline 

De dagelijkse organisatie van alles wat er op het 
Centrum gebeurt, wordt geleid door het 
managementteam. Warren Nyirongo is de manager 
sinds 2013. Voor Mr Nyirongo op het Centrum kwam 
werken had hij 35 jaar als administrateur en later als 
personeelsfunctionaris bij de overheid gewerkt. Mr 
Nyirongo heeft acht kinderen, negentien kleinkinderen 
en één achterkleindochtertje.  
De administrateur op het Centrum is Marvin Malipa. 
Marvin is 38 jaar oud, getrouwd en heeft een 
dochtertje. Voordat Marvin in dienst kwam op het 
Centrum, was hij regiomanager bij een 
veiligheidsbedrijf. Het derde managementteamlid is 
Harvey Kalua. Hij werkt op het Centrum sinds 2009, is 
getrouwd, heeft vier kinderen en woont in een dorp op 
twee kilometer van het Centrum. Eerder was Harvey 
stationschef in het zuiden van Malawi, op het Centrum 
overziet hij alle logistieke activiteiten.  

Bedankt 
door Jacqueline

De voedselhulp is een enorme steun voor de mensen 
hier. Voor sommigen betekent het letterlijk dat zij met 
dit voedsel kunnen overleven, vooral de ernstig 
zieken, jonge kinderen en alleenstaande ouderen. 
Voor alle anderen betekent voedselhulp een maaltijd 
in een periode waarin zij soms drie, vier dagen geen 
voedsel hebben. Namens al deze mensen van harte 
bedankt dat jullie dit, in samenwerking met de Eva 
Demaya Stichting financieel mogelijk gemaakt 
hebben!  
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Jaaroverzicht 2016 

In de bijgaande tabel worden de 
activiteiten van het centrum 
samengevat in aantallen voor 
2016. 

Het jaaroverzicht van het 
Centrum over 2016 kan worden 
opgevraagd bij het secretariaat. 

Poliklinische zorg 

Behandelde patiënten in de polikliniek 5856

Aantal bevallingen 83

Zwangerschapscontroles 621

Vaccinaties van kinderen  240
Nieuw geregistreerde cliënten voor behandeling 
in de aids-kliniek op het Centrum  39

Mensen getest op HIV/AIDS 1780

Percentage HIV negatief getest  96%

Gezondheidszorg buiten de polikliniek 
Homeopathische behandelde patiënten op het 
Centrum 2522

Homeopathische behandelde patiënten in de 
dorpen  
(door 10 homeopathie-assistenten, 9 
homeopathie gezondheidswerkers en 8 eerste 
hulp werkers) 

2800

Overige hulpverlening 
Aantal bezoekers/aanwezigen bij  HIV/AIDS 
voorlichtingsbijeenkomsten 2106

Aantal clienten geholpen met geboorteplanning 441
Gedistribueerde voedselpakketten aan 
ondervoede kinderen, ouderen en patiënten 2525

Weeskinderen en andere behoeftigen die voor 
de koude periode een deken ontvangen 100

Bijstand aan families met voedsel, zeep, 
kleding en/of cash (gedurende een bepaalde 
periode) 

120

Onderwijs 
Weesjongeren waarvoor het middelbare 
schoolgeld is betaald 40

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

10

Scholen die geholpen zijn met onderhoud aan 
de gebouwen of materialen om grasdaken 
waterdicht te maken of les- en sportmaterialen 
hebben ontvangen  

36

Kinderen op de kleuterschool die dagelijks 
(gemiddeld aantal) pap of fruit ontvangen  30

Sport 
Deelnemende teams aan de door het centrum 
georganiseerde Eva Demaya sportcompetities  146

Werkgelegenheid 

Werknemers op het centrum  58



Nieuwsbrief 35 
Maart 2017 

Eva Demaya Stichting     Telefoon: 06-47460600.   Email: secretariaat@evademaya.nl           Website: www.evademaya.nl 
Bankrekeningnr: NL90 RABO 0142 2365 19           ANBI nr. 8070.01.739.        KvK  2717.26.97

Nieuws van de Eva Demaya Stichting 

Wandeltocht op 18 maart 
door de activiteitencommissie  

Op zaterdag 18 maart wordt voor de 10e keer de Eva 
Demaya wandeltocht georganiseerd. Veel mensen 
hebben de afgelopen jaren al een of meerder keren 
meegelopen en kijken ook nu weer uit naar deze 
mooie wandeltocht door het Westland. 

De organisatie doet er alles aan om een paar mooie 
routes uit te zetten, van 6, 12, 18 en 24 kilometer. 
Onderweg zijn op verschillende plaatsen koffie, thee, 
frisdrank en kleine versnaperingen te verkrijgen.  
De wandeling start vanuit de tropische plantenkas van 
Fachjan in Honselersdijk (Harteveldlaan 6), er is 
parkeergelegenheid maar de organisatie hoopt dat 
veel sportievelingen uit de buurt met de fiets komen. 
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 of 
www.wandel.nl . 

Uw steun blijft nodig 
door het bestuur 

Jacqueline vertelt ons over de voedselhulp die Malani, 
Emma, Thickness en Esilavi en hun gezinnen door de 
moeilijke periode van voedselschaarste heen helpt. 
Niet alleen deze gezinnen, maar vele andere gezinnen 
in de verafgelegen dorpen in Noord Malawi worden 
geholpen met de door het Centrum extra ingekochte 
mais en voedselpakketten. De maisinkoop, het 
transpost en de verdeling van de voedselhulp vraagt 
veel van de medewerkers van het Centrum, maar 
wordt met liefde uitgevoerd.  

Financiële ondersteuning is essentieel om de 
voedselhulp voort te kunnen zetten.Net als alle andere 
activiteiten van het Centrum, die in het jaaroverzicht 
van Jacqueline weer goed inzichtelijk zijn gemaakt. 
Wij, het bestuur,  zijn er trots op dat úw donaties dat 
allemaal mogelijk hebben gemaakt! 
Wij hopen van harte dat u de activiteiten van het Eva 
Demaya Centrum ook in 2017 blijft steunen.  
Om het u makkelijk te maken, vindt u een acceptgiro 
bij deze nieuwsbrief. Maar ook via de website kunt u 
heel gemakkelijk een donatie overmaken, door uw 
gegevens in te vullen en de donatie af te ronden wordt 
u rechtstreeks gelinkt naar uw bank voor een 
overboeking via IDEAL. 

Agenda 

18 maart 2017:  Eva Demaya wandeltocht 
begin november 2017: gezellige donateursavond 


