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Nieuws uit het Centrum 

Het jaar 2023 wordt voor het Centrum en voor 
Jacqueline een belangrijk jaar. Jacqueline zal haar 
werkzaamheden afbouwen om eind dit jaar afscheid te 
nemen als directeur van het Eva Demaya Centrum.  
Tot het zover is, blijft er nog veel hetzelfde en wordt u 
in deze nieuwsbrief bijgepraat over dagelijkse gang van 
zaken op het Centrum, over het regenseizoen, dekens 
en nog meer. Veel leesplezier. 

Regentijd  

De regentijd is voor de mensen in de dorpen in en rond 
het gebied van het Centrum een zorgelijke tijd.  
Het verbouwde voedsel van het vorige seizoen is op en 
de volgende oogst wordt niet verwacht voor april.  
De eerste 3 maanden van het jaar moet men vaak door 
zien te komen met weinig geld en weinig voedsel. 
Vanuit het Centrum worden mensen die het hard nodig 
hebben gesteund met voedselpakketten of met melk 
voor baby�s. 

Het verloop van het regenseizoen is van groot belang 
voor het slagen van de oogsten van het komend 
seizoen. Regenseizoenen zijn door de klimaatcrisis veel 
onzekerder geworden, te weinig of teveel, het is vaak 
een probleem. Dit jaar wordt Malawi (en een groter 
deel van zuidoost Afrika) getroffen door zware regens, 
die onder andere veel schade hebben aangericht aan 
de hydroinstallaties die de elektriciteit in Malawi 
opwekken.  
Ook in het gebied van het Centrum levert de 
overvloedige regen problemen op, onder andere met de 
waterafvoer en kapotgeslagen wegen (voor een beeld 
hoe dat eruit ziet, kijk eens op youtube naar de vrij 
beschikbare documentaire Deadliest Roads - Malawi: 
The Spirits of the Mist. Een groot deel van de 
documentaire gaat over de weg die langs het Centrum 
loopt naar Nyika). 

          Wegdeel bij het Centrum, met de auto van Eva Demaya

Ondanks dit alles is tegelijkertijd het regenseizoen de 
brenger van nieuwe natuur, alles op en rond het 
Centrum groeit snel en dat is prachtig om te zien. 

Dekens  

Een van de activiteiten die Eva Demaya al jaren 
uitvoert is het uitdelen van dekens aan mensen die 
daar om uiteenlopende redenen erg gebaat bij zijn.  
Het hebben van een deken is in de plattelandsgebieden 
niet vanzelfsprekend, mensen slapen in de koude 
perioden nog altijd bij een open vuur met alle gevaren 
van dien. Vooral voor chronisch zieken en ouderen is 
onder andere het effect van de rook op de luchtwegen 
een groot probleem. De dekens bieden een veel veiliger 
bescherming tegen de koude nachten. 
Om te weten welke mensen het meeste baat zullen 
hebben als zij voorzien worden van een deken, heeft 
Mr Newman Zunda, de welzijnsmedewerker van het 
Centrum, aan de commissies voor welzijnontwikkeling 
van 15 lokale gemeenschappen gevraagd hoeveel 
mensen zij wilden helpen. In totaal zijn op deze manier 
150 mensen geselecteerd.  

         Dekenuitdeling in Kamphenda 

Het bezorgen en uitdelen van de dekens naar deze 15 
gebieden is een hele klus en duurde 3 dagen. In elk 
van de dorpen werd de uitdeling zeer gewaardeerd en 
meestal was er tijd voor een foto met de mensen die 
de dekens in ontvangst namen, al dan niet voor henzelf 
of hun naasten. Aan de dekenuitdeling zal na dit jaar 
een einde komen, in de huidige plannen zal Sr. Baek 
zich uitsluitend richten op het continueren van de 
activiteiten van het gezondheidscentrum. 

Op het Centrum  

Een van de veranderingen die Jacqueline al heeft 
doorgevoerd in voorbereiding op de overdracht aan  
Sr. Baek, is een begin maken met het verplaatsen van 
de administratieve werkzaamheden van het kantoor in 
de stad Mzuzu naar het Centrum zelf. Er is een nieuwe 
administratrice aangenomen, Ndagha Muluga en zij zal 
de administratie gaan verzorgen vanaf het Centrum. 
Om haar werk aldaar goed mogelijk te maken is er een 
internetaansluiting gerealiseerd op het Centrum. Helaas 
is het internet in rurale gebieden (zoals die van het 
Centrum) nog problematisch en het gebruik ervan 
vraagt veel geduld. 
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De dagelijkse werkzaamheden op het Centrum 
verlopen goed en de samenwerking tussen de 
manager, Jacqueline en Sr. Baek is prettig. De 
medewerkers op het Centrum moeten wel wennen aan 
de veranderde manier van werken en de cultuur-
verschillen die aan het licht komen tussen wat ze 
gewend zijn en wat er op hen af komt. Maar Jacqueline 
ziet dat de veranderingen de medewerkers ook 
uitdaagt en dat mensen van elkaar kunnen leren. Niet 
voor niets is culturele uitwisseling altijd een 
uitgangspunt van het Centrum geweest. 

Homeopathieprogramma  

In de nieuwe situatie van het Centrum onder leiding 
van Sr. Baek (vanaf volgende jaar) is niet voorzien in 
een ondersteuning van de bestaande homeopathische 
programma�s en gezondheidswerkers die voor het 
Centrum een van de pijlers van de gezondheidszorg in 
de verre gebieden is. 
Homeopaten Zonder Grenzen (HZG) zal samen met de 
Khula Foundation het homeopathie programma 
voortzetten. De voorzitster en secretaresse van HZG 
bezochten begin februari het Centrum om over de 
voortzetting te praten. Het Khula Health Centre in 
Zuid-Afrika staat onder leiding van Nicoliene Potgieter 
en haar echtgenoot Manuel Steiner. De inhoudelijke 
leiding van het homeopathie programma op het 
Centrum berust al vele jaren bij Nicoliene en het is 
onder haar verantwoordelijkheid dat de homeopathie 
op het Centrum voortgezet zal worden.  

Inflatie  

De hoge inflatie en sterke prijsstijgingen maken ook in 
Malawi het leven moeilijker voor de mensen.  
De 36 medewerkers van het Centrum hebben in januari 
een verhoging van hun salarissen gekregen, al is het 
onmogelijk om gelijke tred te houden met de inflatie.  
Voor patiënten in de kliniek wordt steeds geprobeerd 
om de benodigde medicijnen zo goedkoop mogelijk in 
te kopen en te verstrekken. Daar zijn door het Centrum 
nu extra fondsen voor ingezet.  

Eva Demaya Stichting 

Het Eva Demaya Centrum in Malawi is zich aan het 
voorbereiden op een tijd waarin Jacqueline er niet meer 
zal zijn als hun motivator en sturende kracht. Na zich 
meer dan 25 met hart en ziel te hebben ingezet voor 
het opzetten en in stand houden van het Centrum, zal 
zij het stokje overdragen en mag zij gaan genieten van 
haar pensioen. Zowel Jacqueline als het bestuur van de 
Eva Demaya Stichting in Nederland zijn erg blij dat er 
een goede opvolging is gevonden in Sr. Baek en       
Dr. Lungu (zie Nieuwsbrief 45) en dat de financiering 
van het Centrum kan worden overgenomen door de 
fondsen waar Sr. Baek de beschikking over heeft. 

De aanstaande pensionering van Jacqueline heeft 
directe gevolgen voor de Eva Demaya Stichting in 
Nederland. Het bestuur van deze stichting heeft een 
bijzondere verbondenheid met Jacqueline persoonlijk 
en heeft daarom unaniem besloten om de 
fondsenverstrekking aan het Centrum met het vertrek 
van Jacqueline te beëindigen. Dit heeft als 
consequentie dat de (actieve) fondsenwerving vanaf 
heden wordt gestopt en uiteindelijk de stichting zal 
worden opgeheven, nadat aan alle verplichtingen is 
voldaan. Het bestuur blijft al haar donateurs en 
betrokkenen bijzonder dankbaar voor hun niet 
aflatende steun in de afgelopen 25 jaar, waardoor het 
Eva Demaya Centrum kon worden opgebouwd en nu 
ook behouden blijft.  
Het bestuur heeft vertrouwen in de toekomst van het 
Eva Demaya Centrum, ook als het straks onder leiding 
van Sr. Baek verder gaat. 

Nog dit jaar hoopt Jacqueline een bezoek te brengen 
aan Nederland. Het bestuur hoopt dan een bijeenkomst 
te organiseren waarin allen die zich zo lang aan Eva 
Demaya hebben verbonden, elkaar nog een keer 
kunnen ontmoeten, in aanwezigheid van Jacqueline.

Wandeltocht 

Misschien bent u hem al tegengekomen, de poster voor 
de Eva Demaya wandeling. De wandelcommissie zet 
alles op alles om deze laatste wandeltocht een 
bijzonder tintje te geven. Kijk op de website 
www.evademaya.nl voor meer details.  
Graag tot de 18e! 


