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Nieuws uit het Centrum
door de redactie

In de vorige nieuwsbrief heeft Jacqueline aangekondigd
langzaam een stapje terug te doen op het Centrum in
Malawi. Dat kan doordat veel van de dagelijkse
werkzaamheden in zeer goede handen zijn bij de
manager Marvin Malipa. Jacqueline stelt hem nader aan
u voor.
Naast de economische en sociale vooruitgang die in
Malawi zichtbaar is voor een kleine groep succesvolle
jongere en middelbare werknemers – zoals het gezin
Malipa – zijn er nog altijd grote problemen, momenteel
op gezondheidsgebied (cholera-uitbraak) en door de
gevolgen van de (zeer hoge) inflatie. Veel leesplezier.

Toen Marvin het goed naar zijn zin had op het Centrum
heeft zijn vrouw haar werkgever (een
overheidsinstelling) gevraagd om overplaatsing en
werkt nu als secretaresse van een ambtenaar van de
districtsgezondheidsdienst van het ziekenhuis in
Rhumpi.
Samen hebben Marvin en Charity twee prachtige
kinderen, hun dochtertje Asante van 8 jaar en een
zoontje, Akuzike van 2 jaar. Ook ondersteunen zij
Glory, het jongere zusje (19 jaar) van Charity, die
studente in de voedsellandbouwkunde is.

Dagelijkse leiding van het Centrum
door de redactie

Het dagelijkse reilen en zeilen op het Centrum is in
handen van Marvin Malipa, de manager van het
Centrum en de rechterhand van Jacqueline.
Marvin is 43 jaar oud en werkt vanaf 2017 voor Eva
Demaya, eerst als administrateur en sinds twee jaar als
manager op het Centrum. Marvin is afkomstig uit
Nkhotakota, een plaats in het midden van Malawi en
aan de kust van het Meer van Malawi. Het lag voor
Marvin niet direct voor de hand om in het noorden van
Malawi te solliciteren, maar het gebied rond het
Centrum was wel de geboortegrond van zijn vrouw
Charity Nkhonje en ze wilden zich graag weer in het
noorden vestigen. Marvin heeft zich het Chitumbuka,
de locale taal van het Rhumpi-gebied, eigen moeten
maken, en dat is hem goed afgegaan. Ook de cultuur in
de streek van het Centrum is totaal anders dan die van
het midden van Malawi, maar hij heeft zich uitstekend
aangepast. Inmiddels wordt Marvin als manager en als
persoon zeer gewaardeerd door Jacqueline, door de
medewerkers van het Centrum en door de bevolking in
de streek.

Marvin voor in zijn kantoor op het Centrum

Marvin met zijn gezin en schoonzus

Marvin Malipa en zijn gezin zijn voor Malawiaanse
begrippen vertegenwoordigers van een kleine maar
groeiende groep jonge en moderne families, die de
armoede van hun voorouders achter zich hebben
kunnen laten door goede scholing. Door hun inzet in
verantwoordelijke banen zijn zij in staat hun eigen
woongemeenschap en het hele land vooruit te helpen.

De samenwerking
door de redactie

In de vorige nieuwsbrief heeft Jacqueline de nieuwe
partners van het Eva Demaya Centrum, Dr. Lungu en
Sr Baek voorgesteld. Marvin Malipa, de manager van
het Centrum, draagt voor een belangrijk deel zorg voor
de contacten met de nieuwe partners en de sturing en
uitvoering van de geleidelijke overdracht. Jacqueline is
nog steeds eindverantwoordelijk voor alle activiteiten
op het Centrum en zij vindt het een genoegen om met
hen allen samen te werken.
Sr Baek is momenteel druk met de bouw van een
nationale middelbare school, maar ze is ook direct
betrokken bij het dagelijkse werk van het Centrum.
Het gastenverblijf van het Centrum is nu in gebruik
door Sr Baek. En er is een vrijwilligster uit Zuid-Korea
overgekomen om de kleuterschool te beheren.
De komende tijd zal de samenwerking met Sr Baek zich
nog verder uitbreiden naar andere werkzaamheden op
het Centrum.
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Cholera
door de redactie

Enkele weken geleden is er in Malawi een uitbraak
ontstaan van cholera en die heeft zich ook verspreid
naar het gebied van het Centrum. Al tientallen mensen
in Malawi zijn aan de gevolgen van cholera overleden.
Het is in Malawi niet ongewoon dat er zich plaatselijke
uitbraken van cholera voordoen. Cholera ontstaat
vooral tijdens het regenseizoen, wanneer plaatselijk
door overtallig hoeveelheden water het choleravirus
zich gemakkelijk verspreidt. De uitbraken beperken
zich dan tot waar er wateroverlast is. Het
verontrustende aan de huidige cholera-uitbraak is dat
deze zich voordoet tijdens het droge seizoen, dus
zonder dat er wateroverlast is, en ook dat de uitbraak
zich langzaam door het hele land verspreidt.

Hulpverlening aan cholerapatiënten élders in Malawi
(dus niet bij/op het Centrum)

merkbaar omdat mensen veel ernstiger ziek zijn als ze
aankloppen voor behandeling door de artsen en
verpleegkundigen van het Centrum. In de gevallen dat
patiënten te ziek zijn om in de kliniek te worden
behandeld, worden ze met de ambulance naar het
plaatselijke ziekenhuis vervoerd.
Alle afdelingen van het Centrum, de polikliniek,
kraamkliniek, de hiv-aidskliniek, voedselbijstand en het
vaccinatieprogramma, blijven een belangrijke rol
vervullen in de gezondheidszorg voor de plaatselijke
bevolking en de diensten van het Centrum worden ten
zeerste gewaardeerd door de locale bewoners.

Beroepsopleiding
door de redactie

De jaarlijkse beroepsopleiding voor een groepje jonge
Malawianen verloopt weer prima. Vier jonge meisjes
worden gedurende zes maanden opgeleid tot
kledingmaaksters en zes jongens volgen hun drie
maanden durende training tot fietsenmakers.

De student-fietsenmakers krijgen les in de praktijk

De Malawische gezondheidszorg was op deze
onverwachte uitbraak en verspreiding niet voorbereid
en er was geen goede opvang van patiënten
voorhanden. Recentelijk heeft de WHO (wereld
gezondheidsorganisatie) hulp geboden en zijn er
noodtenten opgezet voor de besmettelijke
cholerapatiënten.

Met deze opleiding, waarin de studenten ook business
training krijgen, kunnen de jongeren hun eigen
bedrijfje starten. In de loop der jaren zijn al 180
jongeren opgeleid. De meesten van hen verdienen een
inkomen waarmee zij zichzelf en hun gezinnetje
kunnen onderhouden, terwijl enkele van hen zelfs een
goed florerende business hebben weten op te zetten en
gerespecteerde zakenmensen zijn geworden.

Inflatie

Bedankt

door de redactie

door Jacqueline

Zoals overal ter wereld worstelen ook in Malawi bijna
alle mensen met de gevolgen van een enorm hoge
inflatie. Voor vrijwel alle goederen zijn de prijzen
enorm gestegen, voor veel producten zijn in de
afgelopen maanden de prijzen zelfs verdubbeld. Brood,
suiker en kookolie zijn luxe artikelen geworden, die niet
veel mensen zich meer kunnen veroorloven. De
voorraden in de winkels zijn geslonken en er zijn
eveneens brandstoftekorten. Openbaar vervoer is nu zo
duur dat dorpelingen nauwelijks meer kunnen reizen.
Het betekent ook dat zieken langer wachten om naar
een kliniek te gaan en op het Centrum is dit direct

De samenwerking met de nieuwe partners biedt een
goed toekomstperspectief voor het Centrum en ik heb
er veel vertrouwen in dat het Centrum op termijn in
goede handen overgedragen kan worden.
De medewerkers op het Centrum en ik zijn dankbaar
dat met de steun uit verschillende delen van de wereld
we nog steeds dit werk voor de bevolking in Malawi
kunnen blijven uitvoeren. Dus namens de medewerkers
van het Centrum, het Malawische bestuur en natuurlijk
namens alle mensen die in de afgelopen tijd geholpen
zijn door het werk van het Centrum, hartelijk dank!
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Eva Demaya Stichting

Pubquiz? Helaas….

door het bestuur

door het bestuur

Nog meer dan in Nederland heeft de bevolking van
Malawi te maken met een torenhoge inflatie (meer dan
20%). Dit heeft voor de inwoners maar ook voor het
Centrum grote gevolgen. Met hetzelfde geld kan er nu
veel minder gedaan worden, waardoor ook de
dagelijkse gang van zaken al snel in de knel komt. Het
bestuur van de Stichting Eva Demaya heeft het
Centrum in Malawi daarom een eenmalige uitkering
gedaan, bovenop de maandelijkse gebudgetteerde
toelagen, zodat de bedrijfsvoering voor de komende
maanden gewaarborgd is.
Het zou ons helpen als u ook met een bedrag wilt
bijdragen. Elke gift – groot of klein – helpt!
U kunt rechtstreeks een bedrag overmaken naar het
bankrekeningnummer NL90 RABO 0142 2365 19 van
de Stichting Eva Demaya. Of u doneert via de
‘doneerknop’ op www.evademaya.nl, 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.

De pubquiz van Eva Demaya was in de jaren voor
corona uitgegroeid tot een klein fenomeen en
sommigen van de eerdere deelnemers keken uit naar
een nieuwe ronde.
Toch heeft het bestuur van de Stichting besloten dat de
eerder aangekondigde pubquiz op vrijdag 3 november
geen doorgang zal vinden.
Het bestuur acht het houden van de quiz in de ruimte
van KMD bij de te verwachten drukte en corona
sluimerend op de achtergrond, niet meer verantwoord.
Dus helaas voor de puzzelaars….
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