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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

In Nederland nadert de zomer zijn einde, in Malawi is 
het nog winter. Voor de mensen die leven van het land 
is het rustig, de oogst is van het land en het is nog 
geen tijd voor de nieuwe aanplant. De zorgen van het 
begin van dit jaar over de voedseltekorten zijn op dit 
moment voorbij, de oogst is voor het eerst in jaren 
goed. Mede door alle steun van haar sponsoren heeft 
het Centrum met extra voedselhulp de ergste honger 
kunnen bestrijden.  

Op het Centrum wordt wel hard gewerkt, in de 
klinieken en op het schooltje en ook de 
beroepsopleidingen zijn weer gestart. Jacqueline 
vertelt in deze nieuwsbrief wat meer over de 
medewerkers die het Centrum draaiend houden.  
Veel leesplezier met dit nieuws uit Malawi. 

Werken voor Eva Demaya 
door Jacqueline

Het Eva Demaya Centrum is met haar 
gezondheidscentrum en zorgprojecten een grote 
werkgever in het noorden van Malawi. Het Centrum 
biedt fulltime werkgelegenheid aan ruim 60 
medewerkers en tijdelijk werk aan gemiddeld 20 
arbeiders per jaar. Het gaat niet alleen om artsen, 
verpleegkundige hulpen, verloskundigen, leidsters 
voor de kleuterschool, docenten voor de 
beroepsopleiding, maar ook om vele mensen die 
assisteren bij het onderhouden van de gebouwen en 
het verbouwen van de gewassen voor de medewerkers 
die op het Centrum zelf verblijven.  

Als mensen worden aangenomen om voor het 
Centrum te werken, is dat voor de meeste 
medewerkers de eerste keer in hun leven dat zij een 
werkelijke baan hebben met een vast salaris. Het is 
enorm bemoedigend om te ervaren hoe deze 
werknemers niet alleen hun brood verdienen met het 
werk dat Eva Demaya hen biedt, maar zich in de loop 
van de jaren ook ontwikkelen in hun baan en 
persoonlijkheid. Vaak gebeurt het dat werknemers van 
het centrum worden aangenomen in een (vaste) baan 
elders, omdat de werkervaring die ze hebben, 
bijzonder waardevol is voor werkgevers in Malawi. 

Towera Mfuneb is van alle medewerkers het langst in 
dienst van het Centrum, al zo’n 15 jaar. Zij begon in 
2002 als 21-jarige als huishoudelijke werkster in het 
gastenverblijf van het Centrum. Daar leerde zij de 

werkzaamheden vanuit de praktijk en ze leerde ook 
wat het betekent om in vast dienstverband te werken.  

Voor sommige collega’s, die net als Towera voor het 
eerst een baan hadden, was die verantwoordelijkheid 
te groot - die konden de regelmaat en discipline van 
een vijfdaagse werkweek niet aan. Towera echter 
paste zich prima aan en heeft nog altijd plezier in haar 
werk.  

Tegenwoordig is Towera verantwoordelijk voor de 
gehele huishoudelijke dienst van het Centrum, samen 
met drie andere collega’s. Ze zorgt ervoor dat de 
kantoren schoon zijn, de huishoudelijke materialen 
voorradig zijn, dat er gekookt wordt voor de kleuters 
in de klas en voor de beroepsstudenten op het 
Centrum en dat het bezoekers aan het Centrum aan 
niets ontbreekt. (Iedereen die het Centrum ooit heeft 
bezocht, kan dat beamen.) 
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Ik werk veel samen met Towera en we hebben al veel 
leed en lief gedeeld. In de tijd dat Towera bij het 
Centrum werkt zijn haar 4 dochters geboren: Vivianne 
is 15, Abigaï en Suzie zijn 10 en 9 jaar oud, een in 
2005 te vroeg geboren meisje heeft het niet gered. 
Het gezin woont in een personeelshuis op het Centrum 
en we hebben de meisjes op zien groeien. Alle drie 
gaan ze naar de plaatselijke school en Towera doet al 
het mogelijke om hen goed onderwijs te laten volgen. 
Intussen staat Towera er wel alleen voor, want haar 
echtgenoot was gewelddadig tegen haar en na lange 
jaren van veel huwelijksverdriet en onmacht scheidde 
ze van hem. Haar ex-echtgenoot is begin dit jaar op 
nog jonge leeftijd overleden.

Voor een alleenstaande, werkende moeder is familie 
heel belangrijk. De ouders, broers en zussen van 
Towera wonen allemaal in de buurt van het Centrum. 
Zij leven van de landbouw, wat in Malawi vaak een 
mager bestaan is. Ze telen hun eigen voedsel en als er 
door een goede oogst een overschot is, wordt dit 
verkocht. Towera is de enige in de familie die een 
betaalde baan heeft. Vaak wordt er een beroep op 
haar gedaan om de familie financieel bij te staan en 
waar mogelijk helpen we Towera vanuit het Centrum 
op onze beurt om voor haar hele familie te zorgen. We 

hopen dat Towera nog lang een vertrouwd gezicht zal 
zijn op het Centrum, voor medewerkers en bezoekers!  

Nog meer medewerkers 
door Jacqueline 

Voor de dagelijkse organisatie is het werk van het 
Centrum onderverdeeld in verschillende diensten, 
zoals de gehele administratie van het Centrum, het 
onderhoud van de gebouwen en het terrein, de 
huishoudelijke dienst . Alle activiteiten rond inkoop 
van alle benodigde materialen, transport van goederen 
en de magazijnen waarin alle goederen opgeslagen 
worden (waaronder ook de voorraad medicijnen) 
worden in eigen beheer uitgevoerd en vragen veel 
aandacht omdat het gebied nog steeds erg afgelegen 
is, en geen verharde wegen heeft.  

De verschillende diensten zorgen voor het goed 
functioneren van het Centrum en ondersteuning van 
de vijf projecten die het Centrum biedt aan de 
bevolking: gezondheidszorg, weeskinderenzorg, 
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gemeenschapsbijstand, sport en culturele uitwisseling.  
Voor elk van de ondersteunende diensten is een 
diensthoofd aangewezen, die de personeelsleden van 
de dienst aanstuurt. De diensthoofden werken nauw 
samen met het managementteam, dat 
verantwoordelijk is voor een goed verloop van de 
dagelijkse gang van zaken en de financiële 
verantwoording daarvan.

Beroepsopleiding 
door Jacqueline 

Zoals ieder jaar verzorgt het Centrum ook dit jaar een 
beroepsopleiding voor tien jongeren. Vier jonge 
vrouwen worden opgeleid tot kledingmaaksters en zes 
jonge mannen tot timmerman, tinsmid en 
fietsenmaker.  
De studenten verblijven zes maanden op het Centrum 
en leren een beroep waarmee zij in hun eigen 
onderhoud kunnen voorzien. Behalve onderricht dat 
hen de vaardigheid van het beroep aanleert, krijgen 
de jongeren ook les in algemene vakken zoals 
persoonlijke hygiëne en elementaire bedrijfsvoering en 
–administratie.  

Dit is het twaalfde achtereenvolgende jaar dat de 
opleidingen worden aangeboden.  
In totaal hebben zo al 120 kwetsbare jongeren zich 
persoonlijk kunnen ontwikkelen en biedt de opleiding 
aan hen een perspectief op een economisch 
zelfstandig bestaan in hun eigen gemeenschap.  
Het mes snijdt aan twee kanten, want ook de 
dorpsbewoners profiteren van de diensten die deze 
jongeren aanbieden vanuit hun beroep. 
Dit onderdeel van het werk van het Eva Demaya 
Centrum wordt dan ook enorm gewaardeerd door de 
jongeren zelf en hun dorpsgemeenschappen. 

Goede oogst 
door Jacqueline 

Dit jaar is er gelukkig een goede maïsoogst in Malawi.  
Ook in ons gebied hebben de mensen nu voldoende 
voedsel. De goede oogst is een enorme opluchting, na 
enkele jaren - vooral het afgelopen jaar – van slechte 
oogsten. Het is goed aan de mensen te merken dat 
men weer genoeg te eten heeft en het maakt het werk 
en leven hier duidelijk wat makkelijker! Maar voor een 
langdurige verbetering van de voedselsituatie is een 
structurele hervorming van de agrarische sector door 
de overheid heel hard nodig maar dat vraagt tijd. 
Vanuit het Centrum moedigen we de mensen aan 
zoveel mogelijk irrigatie toe te passen en werken we 
nauw samen met organisaties die irrigatie-landbouw 
toepassen.  

Bedankt 
door Jacqueline

Namens de zestig vaste medewerkers van het 
Centrum bedank ik jullie allen van harte voor de steun 
die wij ontvangen. Het is bemoedigend om te zien hoe 
Eva Demaya het leven van de mensen hier direct en 
daadwerkelijk verbetert. De medewerkers zijn in staat 
goed voor zichzelf en hun gezin te zorgen: de kinderen 
gaan naar school en in tijden van slechte oogst 
hebben zij toch voldoende te eten. Bij 
gezondheidsproblemen komen ze naar de kliniek. En 
veel oud medewerkers volgen nu opleidingen of 
hebben werk in de stad gevonden. Door de 
werkgelegenheid die het Centrum biedt is het leven 
van velen enorm verbeterd! 
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Nieuws van de Eva Demaya Stichting 

Pubquiz op 3 november 
door de activiteitencommissie  

Na het succes van vorig jaar, organiseert de 
activiteitencommissie van de Stichting Eva Demaya 
wederom een gezellige avond voor al diegenen die 
haar een warm hart toedragen, op welke wijze dan 
ook.  

De avond wordt gehouden op vrijdag 3 november bij 
sportvereniging KMD, Heulweg 32a, in Wateringen. De 
aanvang is om 20:00 uur, met inloop vanaf 19:45 uur.  

Ook dit jaar ligt de uitvoering van de Pubquiz bij de 
bekende Quiz Brothers uit Kwintsheul.  

Vraag vrienden, familie, buren of kennissen mee te 
doen en stel een leuk team samen. 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 Eva Demaya Centrum is een bijzonder levendig 
centrum, met vele medewerkers in een gebied waar 
mensen vrijwel uitsluitend leven van landbouw. Om 
alle medewerkers in de gezondheidszorg en de 
kraamkliniek, voor het onderhoud van gebouwen en 
terrein en alle huishoudelijke taken te kunnen betalen 
is de financiële ondersteuning vanuit Nederland van 
groot belang. Het bestuur is enorm verheugd dat úw 
donaties het nog steeds mogelijk maken de 
continuïteit van het centrum te waarborgen! 

Wij hopen van harte dat u de activiteiten van het Eva 
Demaya Centrum wilt blijven steunen, waardoor de 
vele medewerkers (en hun families) een goed bestaan 
wordt geboden. 
Via de website kunt u heel gemakkelijk een donatie 
overmaken. Na het invullen van uw gegevens wordt u 
rechtstreeks gelinkt naar uw bank voor een 
overboeking via IDEAL. 

CBF keurmerk en ANBI status 
door het bestuur 

De Eva Demaya Stichting staat als goed doel  
geregistreerd bij het CBF (Centraal Bureau 
Fondsenwerving, zie 
https://www.cbf.nl/Instelling/571/Eva-Demaya-
Stichting ) en heeft een ANBI status bij de 
belastingdienst. Op Belastingdienst.nl kunt u lezen 
onder welke voorwaarden uw giften aan een instelling 
met ANBI-status aftrekbaar zijn.

Agenda

3 november 2017: Gezellige avond met Pubquiz bij 
sportvereniging KMD in Wateringen.  

17 maart 2017:  11e editie van de Eva Demaya 
wandeltocht. 


