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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

Sinds het uitbrengen van de laatste nieuwsbrief in 
maart dit jaar, is de wereld er behoorlijk anders uit 
gaan zien. Ook Malawi heeft te maken met de 
gevolgen van de pandemie. Jacqueline brengt u op de 
hoogte van wat er leeft, in en rond het Centrum. 
Gezondheid en onderwijs blijven onverminderd 
belangrijk in tijden dat het COVID-19-virus tot een 
grotere zorgvraag leidt en de scholen gesloten zijn. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

Middelbaar onderwijs voor Esther en 
Junior onder handbereik  
door Jacqueline

Esther Mfune is een meisje van 15 en zit in de laatste 
groep van de basisschool van  Chipeleka, een dorp niet 
ver van het Eva Demaya Centrum.  
Zij is de jongste in een gezin van vier kinderen. Haar 
vader verdient als timmerman een klein inkomen. De 
familie is echter voornamelijk afhankelijk van het 
verbouwen van voedsel op hun land, zoals maïs en 
bonen. Esther helpt mee bij het bewerken en bijhouden 
van het land, maar ook met huishoudelijke taken zoals 
brandhout sprokkelen en eten koken.  

               Esther thuis in Chipeleka

Vanwege de COVID-19-pandemie zijn ook in Malawi de 
scholen gesloten. Esther hoopt nu dat ze volgend 
schooljaar de basisschool af kan maken. De 
hoofdonderwijzer van haar school zegt dat zij een 
rustige, beleefde en hardwerkende scholiere is en dat 
zij goede resultaten behaalt. De leraar heeft er dan ook 
alle vertrouwen in dat Esther geselecteerd zal worden 
voor een middelbare school van de overheid. Het te 
betalen schoolgeld voor een overheidsschool is voor de 
familie haalbaar. Mocht Esther niet worden geselecteerd 

voor de overheidsschool, dan is er nog een 
mogelijkheid om naar een privé middelbare school te 
gaan. Dit is voor de familie geen realistisch alternatief, 
omdat die scholen te duur zijn. Het komt erop neer dat 
de selectie voor de middelbare school van de overheid 
voor Esther cruciaal is om verder te kunnen leren, 
zonder die selectie kan zij geen middelbaar onderwijs 
volgen.  

                    Junior mist de lessen op zijn school

Junior Gondwe is een klasgenoot van Esther in de 
laatste groep van de basisschool . 
Junior is 14 jaar en is de derde in een gezin van vijf 
jongens en woont met zijn broers en ouders in het 
dorpje Chibojora. Het gezin is afhankelijk van het kleine 
inkomen dat verdiend kan worden met het verbouwen 
van producten op hun kleine stukje land. Junior is een 
uitmuntende scholier. Hij heeft de beste resultaten van 
de hele groep. De hoofdonderwijzer beschrijft hem als 
een bijzonder hardwerkende leerling. Ook thuis is Junior 
serieus met zijn schoolwerk en hij heeft vriendjes die 
net als hij houden van lezen en studeren. Bij de laatste 
toetsen, voordat de school dicht ging vanwege de 
pandemie, had Junior de beste resultaten van negen 
basisscholen in de omgeving! 
Iedereen hoopt dan ook van harte dat Junior toegelaten 
zal worden tot een middelbare overheidsschool, 
wanneer het onderwijs in Malawi weer op gang komt.  

Twee jaar geleden, in mei 2018, is het Eva Demaya 
Centrum samen met de lokale gemeenschap en met 
financiering uit Nederland, begonnen met de bouw  
van een nieuwe middelbare school. Het is een groot en 
compleet project met klaslokalen, lerarenwoningen en 
administratiekantoren. Voor de huisvesting van de 
studenten is een complete campus gebouwd en zijn er 
hostels, een centrale keuken en alle benodigde sanitair. 
Een bijzonderheid is dat de nieuwe school is voorzien 
van waterleidingen en alle gebouwen hebben 
elektriciteitsvoorzieningen.  
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        Bezichtiging van een van de klaslokalen 

In september draagt het Centrum deze nieuwgebouwde 
school over aan het Malawische Ministerie van 
Onderwijs hier. Het wordt dus een overheidsmiddelbare 
school, waarvoor het schoolgeld voor velen betaalbaar 
is. Ieder jaar zullen er 50 tot 80 jongeren geselecteerd 
en toegelaten worden tot de school. Wanneer de 
middelbare school volledig functioneert, zullen er 
uiteindelijk 400 jongeren onderwijs volgen. Met de 
opening van deze school zullen dus de kansen voor 
jongeren zoals Esther en Junior om middelbaar 
onderwijs te kunnen volgen enorm toenemen.  
En middelbaar onderwijs is voor zowel jongens als 
meisjes cruciaal om betere kansen te ontwikkelen op de 
arbeidsmarkt, zichzelf te kunnen ontwikkelen en meer te 
kunnen betekenen voor de Malawische gemeenschap.  

COVID-19 ontwricht ook Malawi  
door Jacqueline 

In Malawi is sinds half juli het COVID-19-virus zich snel 
aan het verspreiden. Mensen zijn zich bewust van het 
besmettingsgevaar en het gebruik van mondkapjes en 
het afstand houden nemen toe. De economische 
gevolgen van de beperkende maatregelen zijn 
merkbaar en voelbaar: er is minder handel en duidelijk 
minder geld in omloop. Veel mensen hebben, net als in 
andere landen, hun baan verloren en het is voor een 
groot deel van de bevolking moeilijk om rond te komen. 
Het ontbreekt de overheid en gezondheidscentra aan 
allerlei middelen. Zo zijn er niet voldoende Corona-
testkits beschikbaar in Malawi en wordt er weinig 
getest. Het is onduidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk 
besmet zijn en hoeveel mensen er aan COVID-19 zijn 
overleden. Ook in de omgeving van het Centrum is 
merkbaar dat er meer mensen ziek zijn, en dat het 
aantal begrafenissen is toegenomen.  

Polikliniek zorgt zelf voor medicijnen  
door Jacqueline 

In de polikliniek van het Centrum worden dagelijks veel 
patiënten uit het noordelijke gebied van Malawi 
behandeld. De gebruikelijke voorziening met medicijnen 
door de overheid loopt in het hele land al maanden 
spaak, door de economische problemen, verminderde 
wereldwijde handel en vervoersproblemen als gevolg 
van COVID-19. Met extra inspanning lukt het de 
medewerkers van het Centrum tot nog toe wel om 
voldoende medicijnen in te kunnen kopen en op het 
Centrum te krijgen. Hierdoor komen er meer patiënten 
naar het Centrum en is het de laatste maanden drukker 
dan gebruikelijk. 

       Meisje met malaria voor behandeling in de kliniek

De meeste patiënten in de kliniek van het Eva Demaya 
Centrum worden momenteel behandeld voor malaria en 
luchtwegaandoeningen. Mensen met duidelijke 
COVID-19-achtige klachten worden doorverwezen naar 
het ziekenhuis.  

Bedankt  
door Jacqueline 

Het bouwen van de nieuwe middelbare school in Luviri 
is zoals gezegd een groot project geweest, met veel 
betrokkenen. Het is voor allen een enorm positieve 
ervaring geweest door de goede samenwerking, goede 
projectleiding en voorspoedige beschikbaarheid van 
mensen, middelen en financiën. Het resultaat is een 
prachtige school, die jaarlijks 400 extra studenten de 
mogelijkheid gaat bieden om verder onderwijs te 
volgen.  
Op de achtergrond wordt momenteel hard gewerkt aan 
de opening van de school, zodat de eerste studenten 
snel na het opheffen van de COVID-19-sluitingen hun 
intrek kunnen nemen en de lessen van start kunnen 
gaan. Namens Esther en Junior en al hun (toekomstige) 
medescholieren hartelijk dank aan allen die op welke 
wijze dan ook aan de bouw van deze prachtige 
middelbare school hebben bijgedragen en een mooie 
droom hebben laten uitkomen!  



Kwintsheul, september 2020 

Beste lezer

Dat we u deze brief sturen is uitzonderlijk, maar het zijn ook ongewone 
tijden. We zijn in de ban van een virus dat zijn gelijke niet kent. 
Daardoor hebben we zorgen die in de normale maalstroom van dagelijkse 
zaken minder aanwezig zijn. De zorg of het goed gaat met de ander: hoe 
het is om gekluisterd aan huis te zijn en hoe het gaat met mensen die 
ziek zijn of dierbaren hebben verloren, of bang zijn ze te verliezen. 
En natuurlijk de vraag wat de gevolgen voor de toekomst zullen zijn. 
Financieel, professioneel of anderszins.
Het klinkt misschien wat zweverig, maar we voelen ons ook meer met 
elkaar verbonden dan anders. 

Die verbondenheid voelen we ook met het Eva Demaya Centrum. Want ook 
in Malawi vormen alle COVID-19-besmettingen een groot probleem en alle 
zeilen worden bijgezet om de coronacrisis het hoofd te bieden. Met 
uiterst beperkte middelen, want Malawi is arm. Dat is toch echt een 
enorm verschil met ons land waar miljarden worden ingezet om de gevol-
gen van de pandemie zoveel mogelijk te beperken. 

Terwijl onze hulp in het Centrum nu dringend nodig is, hebben we door 
de beperkende maatregelen onze fysieke geldinzamelingsacties moeten 
staken. We missen daardoor inkomsten die het Centrum juist nu hard 
nodig heeft. Vandaar deze oproep:

wilt u een (extra) bijdrage doen?

Namens het bestuur, 
M.M. Jongerius
secretaris
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