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Najaar 2016 in vogelvlucht
Het afgelopen jaar hebben we zowel in Nederland als in Malawi niet stilgezeten. Op onze
vernieuwde website (www.dovenzorgmalawi.nl) en Facebook vindt U het laatste nieuws,
interessante verhalen en sprekende foto’s.
Eind oktober 2016 hebben we samen met U het jubileum van de stichting gevierd. Broeder
Wladimir (Henk van Heck) was hierbij natuurlijk veel in onze gedachten.
Tot ons grote verdriet ontvingen wij in december het bericht dat de opvolger van broeder
Wladimir, de Malawiaanse Broeder Henry, plotseling was opgenomen in het ziekenhuis. Hij
kampte al enige tijd met nierproblemen. Op 15 december 2016 overleed hij in het ziekenhuis
en liet hij zijn dierbaren diep geschokt achter. Wij zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn
grote betrokkenheid binnen de dovenscholen. Broeder Henry wordt nog elke dag gemist.
In Maryview zijn een aantal hostels voor de kinderen gerenoveerd.
De zusters van Maryview hebben een nieuwe keuken en kippenhok gekregen.
In Mua is een stuk grond gekocht naast de maismolen om te gebruiken voor landbouw en/of
te verhuren aan anderen om extra inkomsten te genereren.

Welkom aan Broeder Mark
Na het plotselinge overlijden van Broeder Henry werd bekend dat
de Ghanese Broeder Mark zijn werk zou overnemen. Wij hebben
hem leren kennen als een daadkrachtige, vriendelijke en zeer
betrokken man met het hart op de goede plaats.

De werkzaamheden in Malawi
Mountainview
Door een storm in Mountainview is het dak van de voorschool en van twee
onderwijzershuizen weggewaaid. Begin 2017 zijn deze en nog andere daken gerepareerd,
samen met andere hoognodige onderhoudswerkzaamheden.
De toiletten van de hostels in Mountainview zijn gerenoveerd.
De waterleiding en elektriciteitsvoorziening is verbeterd.
De binnenmuren van het zusterklooster zijn gerepareerd, de muren zijn geschilderd,
er is een nieuw kooktoestel gekomen en de keuken heeft een opknapbeurt gehad.
De zes varkens in Mountainview hebben eindelijk een echte varkensstal gekregen.
Broeder Martin heeft samen met de kinderen en docenten 200 bomen geplant.

Stukje uit de bedankbrief van Sister Flora John:
“It is my pleasure to report that the maintenance of the entire
buildings of our convent. In addition to this, I should also thank
you for the new pig kraal that has been built through your
support. And the six pigs will take us somewhere in cash
generating activity. Thank you once again for the support you
have given us. May the Good Lord bless you always.”

Mua
De armste leerlingen in Mua hebben nieuwe uniformen ontvangen. De slechthorende zussen
Lucy en Chrissy hebben de stof gekocht en hard gewerkt om voor de kinderen die dit het
hardst nodig hebben een prachtig uniform te naaien.
Er is intensief contact geweest met verschillende organisaties die Mua ondersteunen om te
kijken hoe het schoolmanagement verbeterd kan worden.
Dit najaar zal het hostel van de grote jongens in Mua volledig gerenoveerd worden.

Maryview
Nieuwe projecten in Maryview worden binnenkort opgestart.
De kinderen in Maryview genieten van hun gerenoveerde hostels.

WladiCare
Esther en de vrijwilligers van WladiCare ondersteunen de mensen uit
het Nguludi gebied onder andere met kunstmest, dekens, kleding,
babyvoeding, medicatie en bijvoorbeeld transportkosten voor het
ziekenhuis.
De laatste nieuwsbrief van WladiCare staat op de website.

Vanuit Nederland
Herdenken Wladimir
In maart was het alweer een jaar geleden dat Wladimir
in zijn slaap is overleden.
In gedachten is hij altijd bij ons en zijn werk wordt met
veel liefde voortgezet.

Inzamelingsacties
De 49e editie van Vat Oe Fiets in Veghel was een groot succes. Tijdens deze fietstocht werd
geld ingezameld voor onder andere de Veghelse missionarissen. Een gedeelte van de
opbrengst is naar Stichting Dovenzorg Malawi gegaan.
De kinderen van Kentalis Mariëlla hebben een prachtig bedrag opgehaald met een
sponsorloop. Wij bedanken hen voor alle inzet en enthousiasme.

Bedankt voor uw interesse in Stichting Dovenzorg Malawi.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@dovenzorgmalawi.nl toe aan uw adresboek.

