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Nieuws uit het Centrum
door de redactie

Het werk van het Eva Demaya Centrum in Noord
Malawi is gericht op het (blijvend) verbeteren
van de levenssituatie van de bewoners in het
gebied. Al jaren worden projecten opgezet en
uitgevoerd die de gemeenschap en de individuele
bewoners ten goede komen.
In al die jaren is gebleken dat een van de beste
manieren om kansen op een beter leven te
vergroten is het zorgen voor goed onderwijs voor
jongeren. Zo verzorgt het Centrum al jaren haar
eigen beroepsopleidingen, voor een tiental
jongeren. En jaarlijks krijgt een aantal jongeren
een beurs waarmee de kosten voor de
middelbare school of universitaire opleiding
worden vergoed door het Centrum.
In deze 40ste nieuwsbrief vertelt Jacqueline meer
over de verschillende manieren waarop vanuit
het Centrum onderwijs voor jongeren wordt
gestimuleerd.

geboortedorp Mwazisi. De ouders van Christina
hadden geen andere keuze dan zichzelf te
onderhouden met kleinschalige landbouw.
Middelbaar- en vervolgonderwijs in Malawi is erg
duur in verhouding tot het inkomen van inwoners
die van de opbrengsten van hun landbouw
moeten leven. De ouders van Christina hadden
moeite om de vervolgopleidingen van hun
kinderen te betalen. De oudste zoon mocht na de
middelbare school een vierjarige technische
vervolgopleiding volgen. Ook voor de andere
kinderen kunnen zij net aan de middelbare
school betalen. Maar als Christina in 2008 toe is
aan de middelbare school, is de armoede in het
gezin zo groot, dat zij moet wachten tot 2 oudere
zussen hun middelbare school hebben afgerond
voordat ook voor haar het middelbaar onderwijs
betaald kan worden.

Christina krijgt studiebeurs voor de
lerarenopleiding
door Jacqueline

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor
een studiebeurs, is het laten zien van studieinzet en goede studieresultaten. Zo n goede
studente is Christina Zgambo.

Studenten volgen de opleiding voor onderwijzer

Christina Zgambo (midden) met haar medestudenten

Christina is geboren in 1995 en is de jongste in
een gezin van 7 kinderen. Haar vader had een
goede baan bij een grote suikerfabriek in Malawi,
tot hij in 1996 werd ontslagen. Het lukte hem
niet om een nieuwe baan te vinden en het hele
gezin keerde noodgedwongen terug naar hun

Christina is dan al 16 jaar. De school ligt 8 km bij
het ouderlijk huis vandaan en Christina had geen
andere keuze dan iedere dag in totaal 16 km te
lopen. Daarnaast hielp ze, als jongste kind thuis,
haar moeder met de dagelijkse werkzaamheden
zoals het koken van de maaltijden op een
houtvuur en het met de hand wassen van de
kleren. Het was lastig om de draad van goed
studeren op te pakken, na al die jaren, en haar
resultaten waren in beginsel niet goed. Maar ze
bleek uit te blinken in natuur- en scheikunde.
Het hoofd van de school zag dat Christina wel
degelijk kansen verdiende en door zijn inzet
kreeg ze een beurs om de laatste twee jaar van
de middelbare school over te doen op een
kostschool. In 2016 studeerde ze af, met
uitstekende punten.
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Christina was een actieve student met een grote
sociale betrokkenheid en ze toonde
leiderschapskwaliteiten. Bij een initiatief van
UNICEF werd ze gekozen als afgevaardigde voor
de jeugd van haar regio om gedurende een
maand werkbezoeken af te leggen in het
Malawische parlement. Ook kreeg ze een cursus
in computergebruik. Toch was dit voorrecht
onvoldoende om haar een goede baan te
bezorgen en zo leken haar kwaliteiten alsnog
ongebruikt te blijven. Christina had de wens om
lerares te worden. Vanaf 2017 kreeg ze daarbij
steun vanuit het Eva Demaya Centrum.
Momenteel studeert Christina aan het Nalikule
College biologie en landbouw en in september
gaat ze naar het derde leerjaar.
De directie van het Eva Demaya centrum heeft
veel vertrouwen in de capaciteiten van Christina
en ziet in haar in de nabije toekomst een
uitstekende lerares. Zij kan op haar beurt voor
de studenten die zij les zal geven een bron van
inspiratie zijn.

In 2015 volgt Vitumbiko Myota uit Jumbi
eveneens de verpleegkundigenopleiding.
Vitumbiko loopt op dit moment stage en studeert
in januari af.
In 2016 start Tobias Munthali uit Kamphenda
met de opleiding voor onderwijzer.
Tobias is afgestudeerd en begint in september
met zijn eerste baan.

Bouw en onderhoud van scholen
door Jacqueline

Onderwijs geven is onmogelijk zonder de
minimale voorziening van een schoolgebouw. Het
Eva Demaya Centrum heeft in de afgelopen 15
jaar een grote bijdrage geleverd aan talloze
bouw- en onderhoudsactiviteiten voor scholen in
het werkgebied, waaronder de bouw van 3
basisscholen en de bouw van 2 klaslokalen voor
een middelbare school.

Nog meer studiebeurzen voor
beroepsopleidingen
door Jacqueline

Afgelopen jaren heeft het Eva Demaya Centrum
verschillende jongeren financieel gesteund bij het
volgen van een beroepsopleiding.

Een school zonder dak, het Centrum zorgt voor een
nieuw dak met golfplaten

Daarnaast helpt het Centrum structureel met het
onderhoud aan talloze basis- en middelbare
scholen. Zo worden jaarlijks vele grasdaken van
kleine basisscholen in afgelegen dorpen
gerepareerd. En soms worden leermaterialen
gedoneerd aan basisscholen.

Studenten met een studiebeurs (niet de genoemde
jongeren)

In 2014 volgt Chimemwe Mkandawire uit
Chikwawa de verpleegkundigenopleiding.
Chimemwe is nu werkzaam in een
overheidsziekenhuis in de hoofdstad.

Momenteel wordt een middelbare school
gebouwd voor het Luviri-district, voor 400
studenten per jaar. Dit is veruit het grootste
project op onderwijsgebied dat Eva Demaya ooit
heeft gecoördineerd. De bouw is vorig jaar
begonnen en omvat 4 grote klaslokalen, 6
lerarenhuizen, een administratiekantoor en alle
bijbehorende sanitair.
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Centrum twintig jaar jong

Nieuws van de Eva Demaya Stichting

door Jacqueline

Op 3 augustus 2019 was het twintig jaar geleden
dat dorpshoofden in het Rumphi-district land
beschikbaar stelden voor het vestigen van het
Eva Demaya Centrum.
Dit was het allereerste begin voor de bouw van
een gezondheidscentrum.
In eerste instantie werd er 1,2 hectare land
beschikbaar gesteld.
Al snel werd het de dorpshoofden duidelijk dat
het Eva Demaya Centrum een grote, positieve rol
zou gaan spelen in hun gebied en gaven zij
toestemming voor meerdere uitbreidingen. Het
huidige centrum beslaat een grondgebied van
12,6 hectare.

Noteer alvast: pubquiz op 1 november
door de activiteitencommissie

De Eva Demaya pubquiz wordt op vrijdag 1
november voor de 4ee keer gehouden en is nu al
hét gezellige avondje waar halsreikend naar
wordt uitgekeken!
De uitnodigingen worden rond 1 oktober
verstuurd en dan start ook de inschrijving. Voor
wie goed beslagen ten ijs wil komen zoekt alvast
zijn teamgenoten op en zorgt voor de benodigde
trainingen vooraf.

Steun het Eva Demaya Centrum
door het bestuur

Zicht op een deel van het Centrum

Bedankt
door Jacqueline

Door alle verschillende projecten en activiteiten
die het Eva Demaya Centrum in de loop der
jaren heeft kunnen doen, hebben letterlijk vele
duizenden jongeren de kans gekregen onderwijs
te volgen, in betere omstandigheden. Honderden
van hen zouden zonder het Centrum in het
geheel geen middelbaar onderwijs hebben
kunnen volgen.

Het Eva Demaya Centrum is op meerdere fronten
actief. Met grote inzet werken Jacqueline en haar
medewerkers aan een betere gezondheid, een
hoger onderwijsniveau, meer welzijn en een
beter toekomstperspectief voor veel mensen in
Noord Malawi. Dat is hartverwarmend. Al 20 jaar
lang.
Alles wat door het Centrum wordt bereikt, komt
alleen tot stand door de financiële bijdragen en
steun van velen. Ook dat is hartverwarmend. Al
20 jaar lang.
Jacqueline en haar medewerkers willen hun werk
graag voortzetten en rekenen op uw blijvende
steun. Doe het vandaag nog, met een
overboeking op rekening NL90 RABO 0142 2365 19 of
een donatie via de website www.evademaya.nl.
En wilt u Eva Demaya voor een langere tijd
steunen, dan is een automatisch incasso een
zorgeloze manier om dat te regelen. Stuur een
email naar finance@evademaya.nl voor verdere
informatie over incasso, periodieke giften en
andere vormen van steun.

Viumbiko s naam betekent 'zegeningen' en dat is
wat Christina, Chimemwe, Tobias, Vitumbiko en
alle jongeren die gesteund zijn bij hun studie, bij
het volgen van middelbaar onderwijs of een
beroepsopleiding hebben ervaren. Hartelijk dank
aan de sponsoren die deze steun mogelijk
hebben gemaakt!
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