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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

In Malawi zijn in de loop van de jaren veel waardevolle 
projecten en programma’s gestart, waarvan sommige 
nu al lange tijd en nog jaarlijks hun vruchten afwerpen 
en veel profijt geven aan de plaatselijke bevolking. 
Een van die programma’s betreft de behandeling van 
hiv-positieve bewoners en aidspatiënten. Vanaf de 
start is heel veel aandacht gegaan naar voorlichting en 
het uitvoeren van testen om verdere verspreiding van 
het  virus tegen te gaan. 
Jacqueline brengt dit succesvolle programma met 
gepaste trots in deze nieuwsbrief nog eens onder uw 
aandacht. Dit en meer in deze nieuwe editie van de 
nieuwsbrief. 

Hiv-voorlichtingscampagnes al jaren 
succesvol  
door Jacqueline

Al vele jaren heeft het Eva Demaya Centrum een hiv-
voorlichtingsprogramma, waarmee mensen in de 
dorpen informatie krijgen om hen bewust te maken 
van de gevaren van aids, hoe deze ziekte te 
voorkomen is en hoe de ziekte behandeld wordt.  
Met het omvangrijke hiv-programma worden jaarlijks 
duizenden mensen bijgestaan.   

       Hiv-test tijdens een dorpsbezoek 

In de loop van de jaren is het voorlichtingsprogramma 
steeds verder uitgebreid en momenteel werken 5 
medewerkers fulltime aan voorlichting, testen, advies 
en behandeling op het gebied van hiv en aids. 
Op het Centrum is een hiv- en aidskliniek ingericht, 
waar mensen dagelijks terecht kunnen voor alle 
diensten. Daarnaast worden in de kraamkliniek op het 
Centrum alle zwangere vrouwen die voor controle 
komen, getest op hiv. Als een zwangere hiv-positief 
blijkt te zijn, ontvangt zij specifieke medicatie. 
Pasgeborenen van hiv-positieve moeders worden in de 
kraamkliniek goed gecontroleerd en zo nodig 
behandeld.   

Verder gaan vier teamleden van het hiv-programma 
drie dagen in de week naar de dorpen om daar 
voorlichting te geven en de bewoners te testen.  

       Hiv-test in de kliniek op het Centrum 

Eén van de cliënten voor wie de behandeling vanuit 
het Centrum heel belangrijk is geweest, is Ephie 
Chimayi.  Ephie is nu 36 jaar en woont in het 
Chibwana dorp, op 8 km afstand van het Eva Demaya 
Centrum. Tien jaar geleden trouwde zij met Austin 
Chirambo, een lokale landbouwer. In 2010 werd 
Austin ernstig ziek en in de overheidskliniek in Bolero 
werd vastgesteld dat hij hivpositief was en aids had. 
Hij kreeg de benodigde medicatie (ARVs), die hij voor 
de rest van zijn leven moet nemen. Gelukkig herstelde 
hij met behulp van de medicijnen redelijk.   

       Voorlichtingsbijeenkomst in een gemeenschap  

Ephie bezocht al in 2010 een bijeenkomst in haar 
dorp, die werd verzorgd door het hiv-
voorlichtingsteam van het Eva Demaya Centrum. 
Na afloop van de voorlichting werd de aanwezigen de 
mogelijkheid geboden zich te laten testen. Ephie 
maakte gebruik van de testmogelijkheid en was 
opgelucht dat zij op dat moment hiv-negatief was.  

In februari 2012 werd Ephie zwanger van haar eerste 
kind. Tijdens de zwangerschapscontrole op het Eva 
Demaya Centrum werd zij opnieuw getest op hiv.    
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Tot haar ontsteltenis bleek zij nu hiv-positief te zijn, 
dit betekent dat ze het virus bij zich draagt maar er 
nog geen aids is ontwikkeld. Ze liep nu het risico dat 
het hiv-virus op haar ongeboren kind zou worden 
overgedragen. En zonder behandeling was de kans 
groot dat ze, net als haar echtgenoot, ziek zou worden 
en aids zou krijgen.  

De verloskundige heeft Ephie daarna gedurende de 
hele zwangerschap op de voorgeschreven wijze 
behandeld met medicijnen, om Ephie en ook  haar 
ongeboren kind te beschermen. Op 18 oktober 2012 
beviel Ephie van een mooie dochter, Lungusu. 
Lungusu werd direct na de geboorte getest en was tot 
ieders vreugde hiv-negatief. De baby kreeg uit 
voorzorg medicijnen tegen eventueel mogelijke  
besmetting tijdens de bevalling en om mogelijke  
besmetting via de moedermelk te voorkomen. 

Iedere maand kwam Ephie met haar dochtertje 
Lungusu op controle in de kliniek en tot op de dag van 
vandaag is Lungusu hiv-negatief en geheel gezond.  

       Austin, Ephie en hun kinderen Precious en Lungusu 

Op 3 september 2016 beviel Ephie in de Eva Demaya 
kraamkliniek van haar tweede kindje, een zoontje,  
Precious genoemd. Ook Precious was bij de geboorte 
hiv-negatief en is helemaal gezond.  

Ephie heeft haar dankbaarheid naar alle betrokkenen 
van het Eva Demaya Centrum geuit. Dankzij het 
uitgebreide hiv-programma is haar probleem tijdig 
onderkend, ontvangt zij de juiste behandeling, en zijn 
haar twee kinderen hiv-negatief en zijn zij alle drie in 
goede gezondheid. 

Hoe omvangrijk het hiv-programma van het Eva 
Demaya Centrum is, blijkt uit de cijfers over het 
afgelopen jaar. Toen werden meer dan 100 dorpen 
bezocht, 120 scholen bezocht en in totaal lieten ruim 
2800 Malawianen zich testen. In totaal werden ook 
270 zwangere vrouwen getest en aan bijna 2800 
mensen werd voedselhulp geboden, in het kader van 
het hiv-programma. 

Luviri middelbare school 
door Jacqueline 

In mei is het Centrum begonnen aan een nieuw, groot 
project: de bouw van een middelbare school. Deze 
school zal onderwijs bieden aan jongeren vanuit het 
hele Rumphi District dat ruim tweehonderdvijftig-
duizend inwoners heeft. De middelbare scholieren 
zullen – net als voor andere staatsscholen -  door de 
overheid worden geselecteerd, nadat zij hun 
afsluitende examen hebben gedaan van de 
basisschool. De overheid zal de school gaan beheren, 
zowel voor wat betreft de onderwijstaken als voor het 
onderhoud en uitbouwen van het gebouw. 

       Het eerste lerarenhuis in aanbouw 

Eva Demaya bouwt binnen het project vier 
klaslokalen, vier lerarenhuizen, een administratie-
kantoor en negen latrines. Er wordt gebouwd met 
verharde leemblokken (Stabilised Soil Blocks), die 
duurzaam en natuurvriendelijk zijn. De bouw zal 2 jaar 
in beslag nemen.  

Dekens tegen de kou 
door Jacqueline 

Jaarlijks distribueert het Eva Demaya Centrum 100 
dekens aan weeskinderen en andere behoeftigen.  
Dat gebeurt in mei, aan het begin van het koude 
seizoen, dat tot augustus aanhoudt. Dit jaar is het in 
Malawi extreem koud geweest. In het gebied van het 
Centrum daalden de temperaturen ’s nachts tot 
beneden de 10 graden Celcius, en een enkele keer 
zelfs tot 5 graden, wat erg ongewoon is. De bewoners 
van de dorpen kunnen zich slecht wapenen tegen de 
kou, zij hebben niets anders dan een vuurtje of een 
deken om zich warm te houden. Omdat veel gezinnen 
hebben geen financiële middelen hebben om voor alle 
kinderen en gezinsleden een deken te kopen, heeft het 
Centrum de uitdeling van dekens verdubbeld.  



Nieuwsbrief 38 
Augustus 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

Nieuws van de Eva Demaya Stichting 

Meet and greet met Jacqueline 
door het bestuur  

In oktober bezoekt Jacqueline Nederland.  
Zij wil geïnteresseerden en donateurs graag vertellen 
over de projecten en recente ontwikkelingen op het  
Eva Demaya centrum.  
Het bestuur van de Stichting Eva Demaya nodigt u uit 
om Jacqueline te ontmoeten en te spreken  op 19 
oktober in de Kastanjehof in Kwintsheul onder het 
genot van een kopje koffie of thee.   
De uitnodiging vindt u hieronder. 

Noteer alvast: pubquiz op 2 november 
door de activiteitencommissie  

De Eva Demaya pubquiz wordt op vrijdag 2 november 
voor de 3e keer gehouden en is nu al legendarisch aan 
het worden. 
De uitnodigingen worden in oktober verstuurd en dan 
start ook de inschrijving. Maar niets let u om nu alvast 
uw teamgenoten te zoeken en om elkaar alvast wat 
lastige oefenvragen voor te leggen!  
De opbrengst van deze avond zal worden besteed aan 
de financiering van de Luviri middelbare school.  

Bouw Luvirischool in samenwerking met 
Wilde Ganzen 
door het bestuur 

Jacqueline schrijft in haar nieuwsbrief over de bouw 
van een middelbare school, in het directe werkgebied 
van het Eva Demaya Centrum. Omdat in dit gebied 
middelbaar onderwijs tot nu toe veel te weinig 
beschikbaar is, zal deze nieuwe school voor veel 
jongeren een enorme stap voorwaarts betekenen. 
De financiering van de school wordt tot stand gebracht 
door de Stichting Eva Demaya in samenwerking met 
Wilde Ganzen. De stichting zal de baten uit een 
ontvangen legaat besteden aan de bouw van deze 
school en daarnaast zullen acties worden gevoerd, 
waaronder de pubquiz die in november wordt 
gehouden. 
Lees meer over dit project op 
http://www.evademaya.nl/bouwproject-luviri-
middelbare-school/  of op de website van Wilde 
Ganzen 
https://www.wildeganzen.nl/projecten/project-
middelbaar-onderwijs-essentieel-voor-malawi
Wilde Ganzen besteedt ook een uitzending op NPO2 
aan dit project, op zondag 9 september om 11:55 uur. 

Agenda 

19 oktober 2018: Meet and greet met Jacqueline 
2 november 2018: Pubquiz 

---------------------------------------------- ---------------------------------------------

U � N O D I G � G
Op vrijdag  oktober a.s. staan koffie en thee klaar  

voor iedereen die Eva Demaya een warm hart toedraagt. 

Jacqueline Kouwenhoven is dan in Nederland en zij zal  

vertellen over de recente projecten die Eva Demaya met 

uw financiële steun heeft kunnen realiseren in Malawi.

Het zal zeker heel inspirerend zijn om naar haar ervaringen 

te luisteren. Dus kom!!

Van . - . uur bent u van harte welkom in de  

Kastanjehof, Kerkstraat a,  LB Kwintsheul. 


