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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

Vanuit Malawi doet Jacqueline verslag van projecten 
en activiteiten in en rond het Eva Demaya Centrum. 
Vorig jaar organiseerde het Centrum voor de 15e keer 
de beroepsopleidingen. Jongeren van ‘toen’ zijn 
inmiddels dertigers en Jacqueline zocht enkelen van 
hen op.  
Lucy, Menald en Chancy hebben het relatief goed, 
kunnen zichzelf financieel goed onderhouden, en 
helpen ook familieleden. Het succes is hen niet aan 
komen waaien, maar dat de basis lag in de kans op 
het volgen van de opleiding op het Centrum, daar zijn 
zij het wel over eens. Veel leesplezier met deze 41e 
editie van de nieuwsbrief. 

Economische zelfstandigheid na het leren 
van een beroep  
door Jacqueline

Werkeloosheid is een groot probleem in Malawi en al 
helemaal in de agrarische gemeenschappen in het 
Noorden, waar het Centrum haar werkterrein heeft. 
Veel jongeren in de dorpen hebben geen betaald werk 
en worden onderhouden door hun ouders of 
familieleden. Hele families moeten leven van wat 
kleinschalige landbouw hen oplevert en kunnen maar 
net het hoofd boven water houden. Er zijn weinig 
mogelijkheden om uit deze moeilijke economische en 
sociale omstandigheden te ontsnappen. Toch lukt het 
Eva Demaya al jaren om enkele jongeren en hun 
families een kans te geven op betere economische 
vooruitzichten en een beter leven, door hen een 
beroepopleiding te laten volgen. 

De eerste beroepsopleiding die Eva Demaya 
organiseerde was in 2004 voor een jongeman en hij 
werd opgeleid tot kleermaker. In 2005 was het eerste 
echte opleidingsjaar, waarin de training werd gegeven 
aan tien jongeren voor de beroepen timmerman en 
kleermaker. En sindsdien leidt het Centrum ieder jaar 
tien jongeren op tot kleermaker, timmerman, 
fietsenmaker of tinsmid. De beroepstrainingen voor 
kleermaker en timmeren duren elk zes maanden,  
trainingen voor fietsenmakers en tinsmeden duren drie 
maanden. Gedurende de opleiding verblijven de 
jongeren op het Centrum. 

Hoe wordt bepaald wie aan de vakopleiding mee 
mogen doen? De voordracht van jongeren komt van 
de leiders van de gemeenschappen: de dorpshoofden, 
kerkleiders, onderwijzers en gemeenschapsgroepen 
kiezen gezamenlijk de gegadigden uit hun midden. 
Een belangrijke  criterium in deze selectie, is dat de 
jongeren gemotiveerd en serieus moeten zijn om 6 
maanden lang intensief bezig te zijn met het leren van 
een nieuw vak en het beroep ook willen gaan 
beoefenen.  

In totaal heeft het Eva Demaya Centrum nu in 15 jaar 
150 jongeren opgeleid. Van al deze jongeren hebben 
er ruim honderd een geheel zelfstandig leven 
opgebouwd met hun beroep. Zij voorzien in hun eigen 
onderhoud maar zijn veelal ook kostwinner voor hun 
familie. De overige opgeleide jongeren hebben 
eveneens een eigen leven weten op te bouwen, maar 
zij gebruiken hun beroep om aanvullend inkomen te 
genereren naast inkomsten uit andere bronnen, zoals 
landbouw en handel. 

       Lucy Nundwe in haar kledingwinkeltje

In 2009 was de nu 34-jarige Lucy Nundwe één van de 
leerlingen voor de kleermakersopleiding. Lucy’s vader 
was omgekomen bij een auto-ongeluk tijdens zijn 
werk. Haar moeder was na zijn overlijden met haar 
vijf kinderen teruggekeerd naar hun geboortedorp 
maar had grote moeite haar gezin goed te onder-
houden. Lucy was blij met haar ‘uitverkiezing’ en had 
plezier in de opleiding.  
Nadat ze haar beroepstraining had afgesloten heeft 
Lucy direct een eigen winkel opgezet, waarin zij nog 
steeds als kleermaakster werkzaam is en waar zij 
tevens tweedehandskleding verkoopt. Met het 
inkomen uit haar arbeid heeft zij een perceel grond 
kunnen kopen en een eigen huisje kunnen bouwen. Ze 
heeft ook een stuk landbouwgrond gekocht, waarop zij 
maïs verbouwt. Zij zorgt niet alleen voor zichzelf, 
maar onderhoudt twee nichtjes en een neefje, die bij 
haar inwonen en staat haar moeder en broers en 
zussen bij waar nodig.  

Menald Luhanga werd in 2007 op 23-jarige leeftijd 
geselecteerd voor de vakopleiding tot timmerman. 
Menald was geboren in een groot gezin. Zijn vader 
werd als soldaat in het Malawiaanse leger op missie 
gestuurd naar Mozambique maar overleed vlak na zijn 
terugkomst aan een ziekte. Zijn moeder werkte als 
schoonmaakster in een overheidskliniek, maar zij 
verdiende te weinig om al haar kinderen een goede 
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opleiding te geven. Menald kon na twee jaar 
middelbaar onderwijs niet verder studeren.  

        Menald Luhanga aan het werk 

Na het afronden van de training werkte Menald enkele 
jaren als timmerman in de stad Rumphi, waar hij ook 
een eigen zaak opende. Zijn familie vroeg hem terug 
te komen naar zijn geboortedorp om hen te 
ondersteunen. Menald is vervolgens twee jaar als 
timmerman in dienst geweest bij het Eva Demaya 
Centrum. Daarna opende hij een bedrijfje in zijn dorp 
en hij verdient daar een goed inkomen. Menald heeft 
een eigen huis, verbouwt voedsel en heeft kleinvee. 
Hij zorgt voor zijn moeder en voor enkele broers en 
zussen die ook in het dorp wonen. 

Chancy Chirambo heeft deelgenomen aan de eerste 
lichting beroepsopleidingen in 2005. 
Dat zij werd gekozen voor de opleiding kleermaakster 
heeft haar leven enorm veranderd. Chancy veloor haar 
moeder bij haar geboorte en haar vader overleed aan 
de gevolgen van aids toen zij drie jaar was. Chancy en 
haar drie broers zijn opgegroeid bij familieleden en die  
hielpen haar ook onderwijs te volgen. Zo was Chancy 
in staat haar middelbare school diploma te behalen.  

       Chancy in een van haar winkels 

Op 21 jarige leeftijd sluit zij de beroepsopleiding af en 
begint direct als kleermaakster, onder een 
mangoboom bij haar thuis in het dorp.  
Maar het was in haar kleine dorpje moeilijk om 
voldoende klanten te winnen en voldoende inkomen te 
verdienen. Chancy besloot naar het plaatsje Bolero te 
verhuizen, waar drieduizend mensen wonen en waar 
meer locale handel te vinden is.  
Chancy heeft nu een groot bedrijf, met twee 
dependances en ze heeft zes medewerkers in dienst. 
Ze heeft een handel opgezet in kledingstoffen die zij in 
het naburige Tanzania inkoopt. Chancy heeft ook een 
opleiding gevolgd om kleermakers op te kunnen 
leiden. Zo heeft zij ook op het Eva Demaya Centrum 
les gegeven aan nieuwe lichtingen studenten. 
Financieel gaat het Chancy goed, ze heeft haar eigen 
huis gebouwd, onderhoudt haar kinderen van 5 en 12  
en ondersteunt andere familieleden als het nodig is.  

Bouw Luviri middelbare school  
door Jacqueline

In mei van 2018 is Eva Demaya begonnen aan de 
bouw van een geheel nieuwe middelbare school. Dit 
project wordt uitgevoerd in samenwerking met de 
gemeenschap, de chiefs, de districtsgemeente en het 
ministerie van onderwijs.  

        Afwerking van stafhuizen en latrines 

Het wordt een middelbare school voor Rumphi District, 
een gebied met ruim 250 duizend inwoners. Na de 
bouw gaat de overheid zorgen voor de onderwijs-
activiteiten en zij gaat ook de gebouwen beheren.  
De verwachting is dat uiteindelijk ruim 400 studenten 
jaarlijks middelbaar onderwijs zullen volgen op de 
Luvirischool. In september van dit jaar zullen de 
eerste lessen worden gegeven. 
Financiering is zeker gesteld door de Stichting Eva 
Demaya, met hulp van een aantal financiers en door 
de stichting Wilde Ganzen. De bouw vordert goed en 
kan gevolgd worden via de website, zie  
http://www.evademaya.nl/category/school-
bouwproject/ . 
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Nieuws van de Eva Demaya Stichting 

Wandeltocht op 21 maart 
door de activiteitencommissie  

Er wordt weer reikhalzend naar uitgekeken: de  
jaarlijkse Eva Demaya wandeltocht wordt gehouden op 
21 maart. Aan het begin van de lente, dus de 
organisatie rekent op een lekker voorjaarszonnetje.  

De organisatie verheugt zich erop de vele ‘oude 
bekenden’ onder de wandelaars weer te verwelkomen 
en moedigt vanzelfsprekend nieuwe deelnemers aan 
om deze gezellige wandeldag met tochten door het 
hele Westland eens mee te maken. 

Er kan gekozen worden uit een van de 4 afstanden,  
van 6, 12, 18 en 24 kilometer. De routes worden 
volledig bepijld, een garantie voor relaxed wandelen.  
Op elke route is onderweg koffie, thee, frisdrank of 
een kleine versnapering 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.  
De deelnamekosten bedragen 7,50 per persoon, te 
voldoen aan de start.  
Voor meer informatie: zie www.evademaya.nl of 
www.wandel.nl .  

Uw steun blijft nodig 
door het bestuur 

Het afgelopen jaar was een roerig jaar in Malawi, het 
begon al met de gevolgen van de orkaan Idai en de 
voedselproblemen die daarop volgden. Later in het 
jaar ontstond onrust in het land met heel veel 
protesten onder de bevolking als gevolg van 
malversaties bij de presidentsverkiezingen. 
Uiteraard laten dergelijke gebeurtenissen hun sporen 
na bij Jacqueline en haar medewerkers, in Mzuzu en 
op het Centrum. Daarom is er nog meer waardering  
voor de continuïteit van de gezondheidszorg en andere 
activiteiten op het Centrum. Ook de zeer voortvarende 
bouw van de Luvirischool en de bijbehorende hostels  
is een prestatie van formaat. 

Het bestuur van de Stichting Eva Demaya in 
Nederland is verheugd dat zij ook in het afgelopen jaar 
de activiteiten van het Centrum heeft kunnen 
financieren. Uw financiële ondersteuning is daarbij 
onmisbaar en blijft nodig. Zodat het Centrum in 
Malawi door kan gaan met het aanbieden van 
gezondheidszorg, kraamzorg, beroepsopleidingen, en 
al die andere activiteiten die in het overzicht op de 
vorige pagina worden genoemd. 
U kunt voor het overmaken van uw gift gebruik maken 
van de bij deze nieuwsbrief gevoegde acceptgiro. 
Of maak rechtstreeks een bedrag over naar het 
bankrekeningnummer NL90 RABO 0142 2365 19 van 
de Stichting Eva Demaya. 
Ook via de website kunt u een donatie overmaken via 
de ‘doneerknop’, na het kiezen van een bedrag en het 
invullen van uw emailadres, wordt u rechtstreeks 
gelinkt naar uw bank voor een overboeking via IDEAL.  
Uw gift wordt goed besteed, hartelijk dank. 

Agenda 

21 maart 2020:  Eva Demaya wandeltocht 
6 november 2020: Pubquiz  
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Bedankt 
door Jacqueline

Namens Chancy, Menald, Lucy en alle jongeren die 
door het Eva Demaya Centrum zijn opgeleid in een 
beroep: hartelijke dank voor uw bijdragen. Zij hebben 
mede door hun opleiding een eigen leven weten op te 
bouwen en kunnen op hun beurt hun familie en hun 
gemeenschap vooruit helpen.  
Met deze en vele andere activiteiten en projecten die 
het Centrum uitvoert, worden duizenden mensen in 
Noord Malawi geholpen in hun streven naar een beter 
leven. Onze oprechte dank aan alle donateurs die ons 
werk mogelijk maken!

Het jaar 2019 in cijfers 
door Jacqueline 

In het bijgaande overzicht worden de belangrijkste  
activiteiten van het Centrum samengevat,  in aantallen 
voor 2019. Het jaaroverzicht van het Centrum over 
2019, dat in meer detail de uitgevoerde activiteiten 
beschrijft (in het Engels) kan worden opgevraagd bij 
het secretariaat. 

Gezondheidszorg en preventie 
Aantal behandelde patiënten in de polikliniek 11.952 
Aantal bevallingen in de kliniek 59 
Aantal zwangerschapscontroles (consultaties) 399 
Aantal gevaccineerde kinderen  300 
Aantal patiënten in behandeling voor hiv/aids in de aids-kliniek   450 
Aantal uitgevoerde hiv/aids tests 2223 
Procenten hiv negatief getest  97,1% 
Aantal aanwezigen bij  hiv/aids voorlichtingsbijeenkomsten 1677 
Aantal mensen geholpen met geboorteplanning 279 
Aantal homeopathische behandelde patiënten op het Centrum 2057 
Aantal homeopathische behandelde patiënten in de dorpen  5000 
Aantal uitgedeelde voedselpakketten aan ondervoede kinderen, 
ouderen en patiënten 1475 

Aantal uitgedeelde dekens voor de koude periode  200 
Onderwijs en studiefinanciering
Aantal jongeren waarvoor het middelbare schoolgeld is betaald, 8 
studenten zijn geslaagd voor middelbare school  25 

Aantal jongeren die de beroepsopleiding hebben afgerond 
(kleermaakster, fietsenmaker) 10 

Aantal collegestudenten gesteund met studiegeld 
 (opleiding tot onderwijzer/leraar) 3 

Aantal kinderen op de kleuterschool (met dagelijks pap of fruit) 38 
Gemeenschapsbijstand 
Aantal scholen bijgestaan met onderhoud aan gebouwen of met 
plastic voor het waterdicht maken van de grasdaken  23 

Aantal scholen ontvingen sportmaterialen en lesmaterialen 13 
Aantal mensen maandelijks geholpen met voedsel, kleding, zeep  9 
Aantal families ontvingen babykleren 59 
Sportevenement
Deelnemende teams aan de mede door het centrum 
georganiseerde  sportcompetities, 70 voor voetbal, 26 netbalteams 96 

Aantal sportclubs ontvingen sportkleding en ballen 25 
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