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Nieuws uit het Centrum
door de redactie

Deze 43ste nieuwsbrief met de laatste berichten uit
Malawi is mede tot stand gekomen door John Fox, de
echtgenoot van Jacqueline, die actief betrokken is bij
het werk van Jacqueline.
Lees John’s bijdragen over de effecten van Covid op
Malawi en op het werk van het Eva Demaya Centrum
in het bijzonder. En hoe John zich na het sluiten van
de scholen ook bezighoudt met het zoeken van
manieren om onderwijs aan jongeren mogelijk te
maken. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Opnieuw beperkingen door Covid
door John Fox

Zoals bijna overal in de wereld, domineert de Coviduitbraak het leven van de bevolking van Malawi. In
tegenstelling tot Europa en andere delen van de
westers wereld hebben Malawi en andere landen ten
zuiden van de Sahara pas vrij recent te maken met de
volle impact van de pandemie. De sterke verheviging
heeft te maken met de snelle ontwikkeling van de Zuid
Afrikaanse variant van het virus, die besmettelijker is
dat het oorspronkelijke virus. De verspreiding van de
nieuwe variant is versneld door de terugkeer van
talloze Malawiaanse arbeiders die in Zuid Afrika
werkten en die na de uitbraak daar en de draconische
maatregelen die daarop volgden, hun werk
kwijtraakten en gedwongen terugkeerden naar hun
dorpen in Malawi.

Met het oplopen van de besmettingen neemt ook het
aantal sterfgevallen sterk toe (officiële cijfers geven
een vertekend beeld) en bijna iedereen kent wel
iemand die een dierbare moet missen. Als de
overledene zorgde voor de broodwinning van een
gezin, dan heeft zo’n verdrietig verlies ook nog eens
enorme economische gevolgen.
Voor de bevolking zijn vooral de beperkende regels
rond samenkomsten voor religieuze diensten en
begrafenissen enorm moeilijk. De bevolking van
Malawi is overwegend Christelijk en kerkgang is
belangrijk voor hen. En op begrafenissen is het nog
moeilijker om de regels om infectie tegen te gaan te
waarborgen, door alle rituelen waarbij het uiten van
emoties en het delen van verdriet mensen dicht bij
elkaar brengt.

Covid-maatregelen treffen het onderwijs
door John Fox

Een ander gebied waarop alle ondersteuning vanuit de
overheid faalt, is het onderwijs.
Afgelopen januari zijn de scholen in Malawi voor de
tweede keer gesloten. Helaas is er voor het
allergrootste deel van de studenten geen mogelijkheid
om online les te volgen of thuis te worden
onderwezen. Jongeren worden aan hun lot overgelaten
en moeten zelf een manier vinden om nog iets aan
hun studie te doen. Jonge vrouwelijke studenten lijden
het meest onder de schoolsluitingen: er is een grote
verhoging in het aantal tienerhuwelijken en
tienerzwangerschappen waar te nemen.
Voor een eventuele heropening van de scholen moet
er een enorm logistiek probleem worden opgelost om
de afstandsmaatregelen van Covid te kunnen
implementeren in zowel klaslokalen als in de hostels
waar studenten kunnen verblijven. Gewoonlijk zitten
leerlingen – zeker in het basisonderwijs – strak naast
elkaar in een lokaal. Vooral de docenten lopen relatief
veel risico en het ziet er niet naar uit dat zij kunnen
rekenen op snelle vaccinatie.

Officiële cijfers geven een enorme onderschatting
van de werkelijke aantallen geïnfecteerde en overledenen

Ook in Malawi zelf worden bedrijven gesloten, de
weinige internationale handel komt tot stilstand, en
expats die zich bezig hielden met internationale
ontwikkelingszorg verlaten het land.
Er wordt vanuit de overheid vrijwel geen economische
of sociale steun verleend om de gevolgen van de
genomen Covid-maatregelen te dempen. Dit betekent
dat de bevolking op zichzelf is aangewezen om de
economische chaos als gevolg van de pandemie het
hoofd te bieden.

Memory is blij met haar alternatieve lessen
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Na de sluiting van de scholen hebben Jacqueline en
vooral John – als voormalig onderwijzer - zich
ontfermd over Memory Banda and Sibongire Dube,
twee tienerdochters van twee van de medewerkers
van het Centrum.
Memory is 15 jaar en van eenvoudige komaf. Ze bleek
een zeer goede leerling op de basisschool en werd
geselecteerd voor een goed aangeschreven middelbare
school in Chitipa, in het uiterste noorden van Malawi.
Voor de 16jarige Sibongire geldt een vergelijkbaar
verhaal. Ze is opgevoed door haar moeder, in
moeilijke omstandigheden, maar op basis van haar
opvallende leerprestaties toch verkozen voor een
prestigieuze meisjesschool in de hoofdstad Lilongwe .
De beide meisjes waren verknocht aan hun
schoolleven en waren radeloos toen de scholen dicht
gingen en zij naar huis moesten. In Malawi hebben
studenten geen eigen studieboeken of materialen, er
was dus geen mogelijkheid voor zelfstudie. Na overleg
met de moeders geeft John hen 2 dagen in de week
les in Engelse taal en literatuur en computervaardigheden. Gebruik van een computer is in Malawi
– zeker in het onderwijs - nog erg beperkt, maar de
meiden vinden het geweldig.
John vindt het bijzonder leuk Memory en Sibo les te
geven en geniet van hun leergierigheid en snelle
vorderingen en het sterkt hem in de gedachte dat er
zeker potentie zit in de jeugd van Malawi, het heeft
alleen een goede (onderwijs)bodem nodig om die
potentie zich optimaal te laten ontwikkelen.

Het feit dat de First Lady (presidentsvrouw) van
Malawi, Mrs Monica Chakwera, de opening verrichte,
droeg zeker bij aan alle positieve aandacht rond de
overdracht. Ook de minister van Onderwijs was
aanwezig en zij zag in de inspanning van het Eva
Demaya Centrum om deze prachtige school tot stand
te brengen een voorbeeld voor het hele land.
Het was voor het Eva Demaya Centrum een
memorabele dag en een gedenkwaardige afsluiting
van een van de mooiste projecten van het Centrum in
de ruim 20 jaar van haar bestaan.

Gezondheidszorg gaat door
door John Fox

De pandemie brengt veel extra uitdagingen,
complicaties en extra kosten met zich mee, maar
gelukkig kan het meest essentiële werk op het Eva
Demaya Centrum min of meer gewoon doorgang
vinden. Enkele delen van de dienstverlening moesten
wel worden ingeperkt, zoals de kleuterschool die
gesloten moest worden. De sportcompetitie 2020 is
wel gespeeld, maar met minder teams en met een
beperkt aantal toeschouwers. De beroeptrainingen
konden met inachtneming van afstands- en
hygiënemaatregelen gelukkig wel doorgang vinden en
met succes worden afgerond door de 12 deelnemers.

Officiële overdracht van de
Luviri middelbare school
door John Fox

In eerdere nieuwsbrieven is verslag gedaan van de
bouw van de Luviri Middelbare school, die ruim 2 jaar
in beslag heeft genomen. Eind september 2020 is de
school met een officiële en feestelijke ceremonie
overgedragen aan het ministerie van onderwijs van
Malawi. Er is in veel landelijke media ruim aandacht
geweest voor de overdracht en het Eva Demaya
Centrum is daarbij in het zonnetje gezet.

Veel aandacht voor bescherming tegen Covid in de kliniek

Sinds de sterke stijging van het aantal Covidbesmettingen vanaf afgelopen januari, zijn in de
kliniek de maatregelen tegen de risico’s verscherpt.
Kliniekarts Mr. Kaunda en zijn staf beschikken over
voldoende beschermende middelen om hun patiënten
zo veilig mogelijk te kunnen behandelen.
Patiënten worden geïnstrueerd om door gebruik van
desinfecteringsmiddelen, afstand houden en
mondmaskers de risico’s te verkleinen.
In de kliniek is het onverminderd druk. En dit
regenseizoen zijn er nog meer mensen besmet door
malaria dan andere jaren en het tekort aan
antimalaria medicijnen in de omringende klinieken en
ziekenhuizen, brengt veel meer mensen naar het Eva
Demaya Centrum voor behandeling.

Overdracht van de Luviri middelbare school in aanwezigheid
van de First lady
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Als patiënten die zich melden bij het Centrum
symptomen van Covid vertonen, worden deze direct
doorverwezen naar het districtsziekenhuis in Rhumpi
voor een test of behandeling.

Hartelijk dank voor uw steun
door John Fox

Hier op het Eva Demaya Centrum prijzen we ons
gelukkig dat we ook onder de moeilijke
omstandigheden van de pandemie ons werk kunnen
blijven doen en dat terwijl veel andere organisaties
hun activiteiten moesten verminderen of stopzetten.
Die continuïteit in ons werk is te danken aan de
structurele financiële steun van onze donors in
Nederland en het geweldige team dat in het Centrum
ook onder de moeilijke Covid-omstandigheden met
veel toewijding klaarstaat voor onze patiënten.
En dat alles staat al 20 jaar onder de bezielende
leiding van Jacqueline, die wij eveneens heel dankbaar
zijn voor haar tomeloze en inspirerende inzet voor
haar medewerkers en de bevolking van Noord Malawi.

Nieuws van de Eva Demaya Stichting
Wandeltocht? Helaas….
door de activiteitencommissie

Voor het tweede jaar op rij kan de Eva Demaya
wandeltocht geen doorgang vinden.
De Covid-maatregelen laten het nog niet toe.
De activiteitencommissie vindt het heel vervelend dat
trouwe wandelaars opnieuw een jaar moeten wachten
op de leuke voorjaarswandeling, maar ze zullen er
alles aan doen om volgend jaar weer mooie tochten uit
te zetten. Intussen: blijf wandelen en blijf gezond!

Dat het Eva Demaya Centrum in noord Malawi haar
werk kan blijven doen, is te danken aan een goed
team van artsen en verplegenden. En de
ondersteuning vanuit het kantoor van het Centrum dat
voor inkoop van middelen zorg draagt. Zij hebben
gezamenlijk het afgelopen jaar vele uitdagingen het
hoofd geboden en extra kosten moeten maken voor de
Covid-maatregelen en inkoop van medicijnen.
De Stichting Eva Demaya is het financiële baken voor
het Centrum in Malawi. En u bent op uw beurt het
baken van de Stichting in Nederland. Uw bijdragen zijn
hard nodig om de gezondheidszorg die het Centrum
aan de bewoners van Noord Malawi biedt, te
ondersteunen. Wij hopen en rekenen op uw trouwe
giften, we hebben ze hard nodig na een jaar waarin
we helaas onze activiteiten en acties om u te
ontmoeten en onze financiën aan te vullen,
grotendeels moesten stilleggen.
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.
Hartelijk dank voor uw steun en we hopen u spoedig
weer te kunnen ontmoeten.

Agenda
november 2021: Pubquiz
maart 2022: Eva Demaya wandeltocht

Uw steun blijft nodig
door het bestuur

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Stichting
Eva Demaya in Nederland de ontwikkelingen rond de
pandemie in Malawi enigszins kunnen volgen via de
berichten van Jacqueline en John. Via de website
www.evademaya.nl hebben we u daar ook over
bericht.
De verhalen van John in deze nieuwsbrief laten ons
opnieuw voelen dat het in Malawi zwaar is om te leven
met de gevolgen van de pandemie, waar
gezondheidszorg en sociale contacten net als in
Nederland sterk onder druk staan, maar hulpmiddelen
zoals testen en vaccins op zich laten wachten en de
overheid geen middelen heeft voor economische steun
of hulp aan het onderwijs.
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