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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

In de 20 jaar van haar bestaan is dit de 44ste

nieuwsbrief over de activiteiten van het Eva Demaya 
Centrum in Malawi. Tweemaal per jaar schrijft 
Jacqueline over de actuele zaken en bezigheden op en 
rond het Centrum. Trouwe lezers hebben kunnen 
volgen hoe het Centrum werd opgebouwd, hebben 
gelezen over de ontwikkeling van de vele projecten en 
activiteiten en dat dat nooit vanzelf ging.  
Behalve een kleine terugblik op die 20 jaar geeft 
Jacqueline natuurlijk ook een update over actuele 
zaken, zoals de vaccinatie tegen Covid. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 

Twintig jaar Eva Demaya Centrum  
door Jacqueline en redactie

27 Augustus 2001 was de officiële ontstaansdag van 
het Eva Demaya Centrum. Op die dag registreerde het 
Ministerie van Justitie van Malawi het Eva Demaya 
Centrum als een non-gouvernementele organisatie en 
daarmee was het bestaan van het Centrum een 
vaststaand feit.  
In die tijd werd er druk gebouwd aan de kliniek, werd 
personeel geworven en werden diverse activiteiten 
opgestart. Het was een spannend begin van een 
enorm ambitieus project, in een land met een nog 
onbekende taal, cultuur en klimaat.  
Maar met de nodige ‘ups en downs’ werd in de loop 
van 20 jaar enorm veel gerealiseerd en heeft het 
Centrum tienduizenden mensen bijgestaan in ‘the 
struggle’ van hun dagelijks bestaan. Natuurlijk was 
daar in de eerste plaats de gezondheidszorg (in 20 
jaar zijn alleen al in de polikliniek ruim tweehonderd 
duizend patiëntbezoeken geregistreerd) met als 
speerpunt de zorg voor en voorlichting aan Hiv-
geïnfecteerden en Aidspatiënten. 

         Spreekuur voor Hiv-testen en raadgeving 

Talloze kinderen, die in de kraamkliniek op het 
Centrum geboren zijn, zijn nu zelf ouder. Onderwijs is 
gestimuleerd op vele manieren, door de hulp bij bouw 
van basisscholen en door rechtstreekse financiële 

steun aan middelbare scholieren, door de jaarlijkse 
beroepsopleidingen.   
Trouwe lezers van deze nieuwsbrief weten dat er nog 
veel meer activiteiten en projecten zijn geweest, altijd 
gestart vanuit een hulpvraag vanuit de lokale 
bevolking. Er was extra aandacht voor de zwakkeren 
en ouderen bij de uitdeling van dekens en 
voedselhulp, die in jaren van voedseltekorten werd 
uitgebreid naar een veel groter deel van de bevolking. 
Het welzijn van jongeren werd gestimuleerd door het 
opzetten van sportcompetities, die in de laatste jaren 
zijn uitgegroeid tot een waar regionaal fenomeen. 

        Medewerkers van het Centrum (in 2014)  

Om al deze diensten ten behoeve van de plaatselijke 
bevolking te kunnen bieden, heeft het Centrum al die 
jaren ongeveer 60 mensen in dienst. Een klein deel 
van deze staf werkt op het kantoor van het Centrum in 
de dichtstbijzijnde stad Mzuzu. Hier worden contacten 
via telefoon en email onderhouden met bijvoorbeeld 
overheidsinstanties en leveranciers, hier wordt  
transport gecoördineerd, inkoop van medische 
middelen en alle andere essentiële materialen voor 
bijvoorbeeld onderhoud van het Centrum geregeld en 
de boekhouding en financiële administratie en 
(salaris)betalingen worden uitgevoerd. Via het kantoor 
wordt ook gezorgd voor verslaglegging en 
verantwoording naar de instanties die daarom vragen. 
Voor al deze mensen is werk en een vast salaris van 
groot belang, met hun verdiensten konden en kunnen 
zij zichzelf, en vaak ook een gezin en/of familieleden 
onderhouden. Vele medewerkers hebben zich kunnen 
ontwikkelen in zowel persoonlijke zin als in hun 
economische levensomstandigheden. 
Het bestuur en de directie van het Eva Demaya 
Centrum hebben alle reden om dankbaar te zijn voor 
wat ze de afgelopen 20 jaar hebben kunnen bereiken, 
met alle (financiële) steun van talloze betrokkenen, 
sponsoren, geïnteresseerden, vrijwilligers.  
De moeilijke, spannende jaren van het begin zijn 
voorbij en het Centrum is uitgegroeid tot een goed 
bestuurde organisatie, die goed is geworteld in de 
gemeenschap waar ze onderdeel van uitmaakt en die 
zich ook zal blijven inzetten voor die gemeenschap, 
met op de eerste plaats het blijven bieden van goede 
medische zorg. 
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Eerste vaccinaties tegen Covid  
door Jacqueline 

Op het gebied van gezondheidszorg heeft het Eva 
Demaya Centrum sinds de start van de 
gezondheidskliniek nauw samengewerkt met het 
Ministerie van Gezondheidszorg. Het was daarom vrij 
logisch dat, toen duidelijk werd dat vaccinatie tegen 
Covid-19 mogelijk zou worden, de kliniek werd 
aangewezen als een vaccinatiecentrum.  
In Malawi zijn sinds maart dit jaar met enige 
regelmaat kleine hoeveelheden vaccins aangekomen, 
gedoneerd via het COVAX programma van de WHO. 
Zo was er in augustus een levering van ca 300.000 
doses Johnson&Johnson-vaccins (in Nederland bekend 
als het Janssen-vaccin, waarvoor 1 prik volstaat), 
vanuit de VS.  
De vaccins zijn na aankomst in Malawi over alle 
aangestelde vaccinatiecentra verdeeld. Het Centrum 
kan de vaccins koel bewaren, omdat het een 
koelinstallatie op zonne-energie bezit.  

         Cliënten wachten op vaccinatie 

Vaccinaties worden uitgevoerd op door de overheid 
aangewezen nationale vaccinatiedagen, de eerste 
waren in maart. Op deze dagen hebben de 
verpleegkundigen en andere medewerkers van het 
Centrum heel hard gewerkt om rond de honderd 
cliënten per dag te vaccineren.  

Vaccinatie van de Paramount Chief 

En op 9 augustus was onder de gegadigden voor 
vaccinatie de nieuwe Paramount Chief, de hoogste 
traditionele bestuurder in het gebied van Luviri. Zijn 
komst naar het Centrum zal hopelijk veel mensen 
motiveren om zich eveneens te laten vaccineren. 
Op termijn zullen er naar het zich laat aanzien 
uiteindelijk niet voldoende vaccins beschikbaar zijn in 
Malawi, maar de volgende vaccinatieronde in 
september gaat zeker door. 

Beroepsopleiding  
door Jacqueline 

Ook dit jaar verzorgen medewerkers van het Centrum 
een beroepsopleiding voor jongeren die zijn 
opgegroeid onder moeilijke omstandigheden. Dit jaar 
worden vier jonge vrouwen, Molesi Bota, Flora 
Mkandawire, Frale Munthali en Lucy Gondwe, opgeleid 
tot kledingmaaksters. De zes maanden durende 
opleiding is volledig verzorgd en de studenten  
verblijven tijdens hun training op het Centrum. Het 
onderricht wordt dit jaar voor het eerst volledig 
verzorgd door Chancy Chirambo, een gediplomeerde 
instructrice die zelf in 2005 door Eva Demaya tot 
kledingmaakster is opgeleid.   

Lessen voor kleding maken weer gestart                           

Aan het opleidingsprogramma tot fietsenmakers doen 
zes jonge mannen mee. Deze training is door het 
Centrum zelf ontwikkeld en het is een succesvol 
programma omdat er veel vraag is naar 
fietsreparateurs. 
Als onderdeel van hun opleiding krijgen alle cursisten 
een week lang lessen over  bedrijfsvoering. De kennis 
die zij hierbij opdoen zal hen helpen hun eigen 
bedrijfje op te zetten. En bij het afsluiten van de 
opleiding ontvangt iedere jongere een starterspakket, 
waarmee zij daadwerkelijk het geleerde direct in de 
praktijk kunnen brengen en in hun eigen dorp een 
inkomen kunnen verdienen.  
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Ondersteuning middelbare scholieren  
door Jacqueline 

In september begint in Malawi het nieuwe schooljaar. 
Veel jongeren hebben door de Covid-maatregelen 
achterstand in hun leerprestaties opgelopen en zullen 
een schooljaar moeten herhalen. Voor jongeren op de 
middelbare school van wie de ouders weinig financiële 
middelen hebben is dit funest. Als het schoolgeld niet 
betaald kan worden, kunnen zij niet verder studeren 
en vallen voorgoed uit. Het Eva Demaya Centrum zal 
daarom in de komende twee schooljaren 40 kwetsbare 
jongeren ondersteunen door hun schoolgeld te betalen 
zodat zij hun laatste schooljaren af kunnen maken – 
en daarmee een betere kans hebben voor de 
toekomst.  

Bedankt  
door Jacqueline 

Hoewel de vreugde over het 20jarig jubileum van het 
Eva Demaya Centrum enigszins getemperd wordt door 
de Covid-pandemie, zullen we in de komende 
maanden toch aandacht aan deze nieuwe mijlpaal 
besteden. En tijdens de bescheiden feestelijkheden zal 
zeker onze dankbaarheid voor jullie allen die ons 
vanuit Nederland gesteund hebben centraal staan. 
Dus bij deze, namens alle Malawische kinderen, 
jongeren en ouderen, die door jullie gesteund zijn in 
de afgelopen twintig jaar onze oprechte dank! 

Van het bestuur 

Felicitaties voor het Centrum 
door het bestuur 

Er is reden genoeg om even stil te staan bij het 20 
jarig bestaan van het Eva Demaya Centrum, dat heeft 
u kunnen lezen in het voorafgaande in deze 
nieuwsbrief. Reden genoeg ook voor een feestje, ware 
het niet dat de Covid-19 ook in Malawi nog steeds 
aanleiding geeft om heel voorzichtig te zijn met grote 
bijeenkomsten. Het bestuur van de Stichting Eva 
Demaya feliciteert in elk geval Jacqueline en het 
bestuur en alle medewerkers in Malawi met deze 20 
jaar en viert het feest op afstand in gedachten mee…  

         Festiviteiten bij het 15jarig bestaan van het Centrum, 5 jaar 
           geleden 

Uw giften blijven welkom en worden besteed aan de 
dagelijkse gang van zaken in de polikliniek, Hiv- en 
aidsbestrijding, het kraamcentrum, beroepsopleiding en 
andere activiteiten van het Centrum. U kunt 
rechtstreeks een bedrag overmaken naar het 
bankrekeningnummer NL90 RABO 0142 2365 19 van 
de Stichting Eva Demaya. Of u doneert via de website
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 het gaat u goed. 

Pubquiz? Helaas…. 
door de activiteitencommissie  

Het bestuur van de Stichting Eva Demaya heeft 
besloten dat de eerder geplande Eva Demaya pubquiz 
op vrijdag 3 november geen doorgang zal vinden. Op 
het moment dat de activiteitencommissie de 
organisatie zou starten was er nog onzekerheid over 
blijvende of wederom noodzakelijke COVID-
maatregelen. 
Als de omstandigheden het toelaten, zal naar een 
nieuwe datum worden gezocht. 
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