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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

Vanuit Malawi brengt Jacqueline haar trouwe lezers 
weer op de hoogte met de vele activiteiten die vanuit 
het Eva Demaya Centrum worden ondernomen. Naast 
alle medische activiteiten is het bevorderen van 
onderwijs een van de speerpunten van het Centrum. 
Het basisonderwijs in het gebied is de afgelopen jaren 
veel toegankelijker geworden door het bouwen van 
scholen in de diverse gemeenschappen. De uitbreiding 
naar het middelbaar onderwijs ligt dan voor de hand. 
Met de uitbreiding van de lokalen van de 
Kamphendaschool worden de mogelijkheden voor de 
plaatselijke jeugd om een staatsdiploma middelbaar 
onderwijs te halen vergroot. De opening van de 
nieuwe lokalen werd dan ook groots gevierd. 
Veel leesplezier met deze 37e editie van de 
nieuwsbrief. 

Het Centrum bevordert het volgen van 
onderwijs op de middelbare school  
door Jacqueline

Naast alle doorlopende projecten op het gebied van 
gezondheidszorg en terugkerende projecten zoals de 
weeskinderenzorg, voert het Eva Demaya Centrum 
ook incidenteel bouwprojecten uit in de lokale 
gemeenschap. Meestal gaat het om de bouw van een 
school of een brug. Zo’n project wordt gestart als er 
een dringende vraag uit de gemeenschap komt en het 
Centrum er fondsen voor kan vinden. De financiering 
wordt dan aangevraagd bij de Eva Demaya Stichting.  

 De nieuwe schoolblokken zijn mooi en praktisch 

Het afgelopen jaar kwam er een bouwvraag vanuit 
Kamphenda. De middelbare school daar had maar één 
schoolblok en de studenten konden na twee jaar 
onderwijs niet verder studeren.  

Jongeren, waarvan de ouders niet de financiële 
mogelijkheden hadden om hen verder van huis te 
laten gaan om hun studie te vervolgen, stopten dan 

met hun middelbaar onderwijs. Vooral meisjes 
moesten veelvuldig voortijdig stoppen en behaalden 
geen middelbareschooldiploma. 

  De jongeren zijn erg blij met hun nieuwe school 

Met de bouw van de twee nieuwe schoollokalen door 
het Eva Demaya Centrum, kunnen nu alle jongeren in 
Kamphenda hun middelbaar onderwijs in hun eigen 
gemeenschap afmaken. 

Onderzoek heeft aangetoond dat het afmaken van de 
middelbareschoolopleiding de jongeren in Malawi 
duidelijk een hogere kans geeft op een sociaal en 
economisch beter leven. De afgestudeerde middelbare 
scholieren trouwen op latere leeftijd dan niet-
afgestudeerde jongeren, hebben gemiddeld minder 
kinderen en hebben een grotere kans op het vinden 
van betaald werk. Ook vinden zij meer aansluiting bij 
de eisen van de moderne  samenleving en kunnen zij 
hun lokale gemeenschap vooruit helpen.  

Omdat het volledig afmaken van de middelbare school 
een duidelijke voorwaarde is voor het kunnen 
verbeteren van de levenssituatie van de jongeren in 
de dorpen, steunt het Eva Demaya Centrum ook ieder 
jaar 40 middelbare scholieren met het betalen van hun 
schoolgeld (15 euro per trimester per scholier). De 
jongeren die met dit programma geholpen worden, 
studeren op de middelbare overheidsscholen waarvoor 
ze geselecteerd worden na het afsluiten van de 
basisschool. In het werkgebied van het Eva Demaya 
Centrum zijn acht van deze middelbare scholen van de 
overheid.  



Nieuwsbrief 37 
Maart 2018 

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

     Daniel studeert aan Lundu middelbare school 

Een van de studenten met een studietoelage van het 
Eva Demaya Centrum is Daniel Mwankandawire uit 
Mwanachombo dorp. Hij is 19 jaar oud, komt uit een 
familie met drie kinderen en groeide op bij zijn 
grootmoeder. Na het beëindigen van de basisschool 
werd hij geselecteerd voor Lundu Middelbare School. 
Zijn vader kon helaas het schoolgeld voor de 
middelbare school niet betalen. Toch wilde Daniel erg 
graag middelbaar onderwijs volgen en zocht hij zelf 
kleine baantjes om geld te verdienen. Hierdoor lukte 
het hem om voor het eerste jaar het benodigde 
schoolgeld te verdienen, maar het moeten werken 
ging ten kostte van zijn leerprestaties. 

In het tweede schooljaar zijn de schoolkosten van 
Daniel vergoed door Eva Demaya en zijn Daniels 
leerprestaties duidelijk verbeterd. Zijn familie is echter 
zo arm dat zij ook niet het verplichte schooluniform 
kunnen betalen en ook niet de boeken en schriften die 
Daniel nodig heeft. Zijn dilemma is dat als hij weer 
werk gaat zoeken hij wel wat kan verdienen maar dan 
geen tijd heeft om te studeren. 

    Chimemwe is erg blij dat ze weer naar school kan 

Ook Chimemwe Gondwe studeert met een beurs van 
Eva Demaya. Chimemwe is 22 jaar en komt uit 
Kabogodo dorp. Chimemwe trouwde op zeer jonge 
leeftijd en kreeg een kind toen ze pas 16 jaar oud 
was. Het huwelijk liep vast en zij ging weer bij haar 
moeder wonen. Ze wilde graag  weer naar school, 
maar het betalen van het schoolgeld was een groot 
probleem. Eva Demaya besloot haar te ondersteunen 
en Chimemwe studeert nu in het derde schooljaar. Ze 
is een serieuze studente en presteert goed op school. 
Haar grote wens is om verpleegkundige te worden 
zodat ze voor jonge moeders en hun pasgeboren 
kinderen kan zorgen.  

Chimemwe studeert op de Kamphenda middelbare 
school. Zij is een van de eerste scholieren die 
profiteren van de twee klaslokalen die Eva Demaya 
gebouwd heeft! Zonder de nieuwe klaslokalen had 
Chimemwe ver van huis naar school gemoeten, wat 
financieel gezien niet haalbaar was. Door de bouw van 
de klaslokalen in Kamphenda en haar studiebeurs, 
heeft Chimemwe nu een kans om haar droom om 
verpleegkundige te worden waar te kunnen maken! 

Projecten 
door Jacqueline 

Het Eva Demaya Centrum biedt directe en indirecte 
hulp aan de totale bevolking van haar werkgebied, 
ruim 80 duizend mensen. Door de verschillende 
projecten en activiteiten die het afgelopen jaar zijn 
uitgevoerd, zijn ruim 21 duizend individuen direct 
geholpen met gezondheidszorg, voedselvoorziening, 
weeskinderenzorg en assistentie in geval van nood. 
Daarnaast zijn scholen en kerken geholpen met 
onderhoud aan gebouwen, materialen en financiële 
bijstand. Door het veelomvattende werk van het 
Centrum verbetert het leven van de bevolking in het 
gebied van Rumphi-West daadwerkelijk en is het 
Centrum een volledig geïntegreerd onderdeel van het 
dagelijks leven van de mensen hier.  

Bedankt 
door Jacqueline

Namens Daniel, Chimemwe en 40 andere studenten 
die dit schooljaar kunnen studeren met uw hulp, onze 
hartelijke dank. Namens alle jongeren van Kamphenda 
die nu hun middelbare school in hun eigen omgeving 
af kunnen maken in de prachtig nieuwe schoollokalen 
en namens de tienduizenden mensen die in het 
afgelopen jaar op vele manieren bijgestaan zijn 
bedank ik jullie van harte.  
Het werken in Malawi vraagt veel moed en 
doorzettingsvermogen. Het is de steun die wij vanuit 
Nederland, van jullie ontvangen die ons energie en het 
vermogen geeft om door te gaan. Daarvoor mijn 
oprechte dank.  
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Nieuws van de Eva Demaya Stichting 

Wandeltocht op 17 maart 
door de activiteitencommissie  

Op zaterdag 17 maart wordt voor de 11e keer de Eva 
Demaya wandeltocht georganiseerd. Veel mensen 
hebben de afgelopen jaren meegewandeld en kijken 
ook nu weer uit naar deze gezellige wandeldag met 
tochten door het hele Westland. 

De organisatie doet er alles aan om een paar mooie 
routes uit te zetten, van 6, 12, 18 en 24 kilometer. 
De routes worden volledig bepijld, een garantie voor 
relaxed wandelen.  
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 

De verhalen van Jacqueline laten ons zien hoeveel er 
gebeurt in een jaar, en hoe sommige van de 
activiteiten van het Centrum voor jongeren als Daniel 
en Chimemwe het grote verschil kunnen maken tussen 
uitzichtloosheid en een hoopvolle toekomst.  

Maar niets gaat vanzelf. Alle activiteiten worden 
uitgevoerd door de medewerkers van het Centrum, en 
aangestuurd door het management. De 
omstandigheden in Malawi zijn altijd zwaar en er is 
altijd veel inzet en veel geduld nodig.   

Financiële ondersteuning is essentieel om alle 
projecten voort te kunnen zetten. Het bestuur in 
Nederland is er trots op dat de Stichting met al uw 
hulp de activiteiten van het Centrum kan blijven 
financieren. Het zijn úw donaties en giften die dat 
allemaal mogelijk maken! 
Wij hopen van harte dat u de activiteiten van het Eva 
Demaya Centrum ook in de toekomst blijft steunen.  
Uw gift is welkom op bankrekeningnummer NL90 
RABO 0142 2365 19. Ook via de website kunt u heel 
gemakkelijk een donatie overmaken, door uw 
gegevens in te vullen en een bedrag in te vullen, 
wordt u rechtstreeks gelinkt naar uw bank voor een 
overboeking via IDEAL. 

Agenda 

17 maart 2018:  Eva Demaya wandeltocht 
September: Meet en Greet met Jacqueline 
2 november 2018: Pubquiz 
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Jaaroverzicht 2017 

In het bijgaande overzicht worden de belangrijkste  activiteiten van het  
Centrum samengevat,  in aantallen voor 2017. 

Het jaaroverzicht van het Centrum over 2017, dat in meer detail de uitgevoerde activiteiten beschrijft (in het 
Engels) kan worden opgevraagd bij het secretariaat. 

Poliklinische zorg 

Behandelde patiënten in de polikliniek 3607 

Aantal bevallingen 68 

Zwangerschapscontroles (nieuw) 189 

Vaccinaties van kinderen  300 
Nieuw geregistreerde cliënten voor behandeling in de aids-
kliniek op het Centrum  30 

Mensen getest op HIV/AIDS 1953 

Percentage HIV negatief getest  97% 

Gezondheidszorg buiten de polikliniek 

Homeopathische behandelde patiënten op het Centrum 2250 
Homeopathische behandelde patiënten in de dorpen  
(door 10 homeopathie-assistenten, 9 homeopathie 
gezondheidswerkers en 8 eerste hulp werkers) 

4500 

Overige hulpverlening 
Aantal bezoekers/aanwezigen bij  HIV/AIDS 
voorlichtingsbijeenkomsten 4227 

Aantal clienten geholpen met geboorteplanning 322 
Gedistribueerde voedselpakketten aan ondervoede 
kinderen, ouderen en patiënten 2737 

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

Aantal bijgestane families met in totaal 400 zakken mais à 
50 kg  790 

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  

29 

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  158 

Werkgelegenheid 

Werknemers op het centrum  57 


