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De afgelopen maanden hebben Esther en de vrijwilligers van Wladi Care weer hard gewerkt om
mensen in het Nguludi gebied te ondersteunen op verschillende gebieden.
In Malawi zijn het moeilijke tijden. Er is veel extreme stroomuitval, nog meer dan de afgelopen
jaren. Er is regelmatig 24 uur geen stroom, wat veel winkeliers en andere bedrijven veel geld
kost. Het is moeilijk om op deze manier alles draaiende te houden. Daarnaast levert het
natuurlijk veel irritatie op bij de bevolking.

De werkzaamheden in Malawi
Ondersteuning van de kleinsten
De kleinste kinderen in Malawi hebben het erg zwaar. Er komen regelmatig moeders met
kinderen waarvan het kind ondergewicht heeft. Het is voor de medewerkers van Wladi Care
moeilijk om tegen iedereen ja te blijven zeggen. Er is helaas niet voldoende geld om alle
kinderen te ondersteunen, waardoor alleen de kinderen geholpen worden die het 't hardst nodig
hebben. Wladi Care geeft op dit moment 5 kg likunipala (een gezonde en vitaminerijke pap) per
maand aan 59 kinderen. Daarnaast worden 23 kinderen ondersteund met babymelk.

Esther vertelt:
"We kregen een meisje van net een paar weken oud,
waarvan de moeder een paar weken na de bevalling
was overleden. Oma zorgde voor het meisje, maar had
geen geld om babymelk voor het meisje te kopen. Een
week lang leefde ze op alleen water en een beetje
gewone melk. Het meisje was zo intens aan het huilen.
Hartverscheurend. Na de babymelk van Wladi Care lag
ze heerlijk rustig en tevreden in de armen van oma. Ze
groeit nu goed en heeft een normaal gewicht. Het is erg
fijn dat we hieraan kunnen bijdragen."

Ondersteuning van de ouderen
Er zijn veel ouderen in het Nguludi gebied die het erg moeilijk hebben. Velen onder hen dragen
zorg voor kleinkinderen, omdat de ouders overleden zijn of er vandoor zijn gegaan en de
kinderen hebben achtergelaten. Dit is een schrijnende situatie, aangezien deze oudere mensen
niet altijd meer kunnen werken en dus geen inkomsten hebben. Ze komen daarom bij ons met
de vraag of we hen kunnen ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van eten. WladiCare geeft
aan diegenen die het hard nodig hebben. Zij krijgen dan maismeel en bonen, zodat ze weer een
tijdje vooruit kunnen.

Medische ondersteuning
Er komen veel Malawianen met medische vragen bij Wladi Care. Dit varieert van een kleine
huiduitslag bij kinderen tot kankerpatiënten die transportgeld naar het ziekenhuis nodig hebben.
Wladi Care probeert deze mensen zo goed mogelijk te ondersteunen.
De realiteit is dat er veel overheidsziekenhuizen zijn waar mensen wel worden geholpen, maar
niet altijd de juiste diagnose krijgen. Regelmatig worden de mensen naar huis gestuurd zonder
medicatie, omdat de juiste medicatie niet (meer) aanwezig is in deze drukbezochte
ziekenhuizen.

Esther vertelt:
"We zijn nu sinds oktober begonnen met 1 keer per maand een
kliniek te houden. Hierbij krijg ik ondersteuning van een vriendin die
huisarts is. Door middel van deze kliniek kunnen we al vaak mensen
helpen zonder dat ze naar het ziekenhuis moeten. We hebben
diverse medicatie, zodat we een bepaalde groep in het Nguludi
gebied gelijk kunnen helpen."

Overige vragen
Er komen regelmatig verzoek om te helpen met het herstellen van de huizen. Dit zijn dan kleine
herstelwerkzaamheden, zoals een omgevallen muur die weer opgebouwd moet worden. In de
meeste gevallen betreft het echter dakreparaties. De Malawianen zijn zich aan het voorbereiden
voor het komende regenseizoen.

1 jaar Wladi Care
Wij hebben uw hulp nodig!
In september 2017 was het een jaar geleden dat Esther met Wladi Care is begonnen. Zij heeft
een fijne groep vrijwilligers om zich heen verzameld, bestaande uit leuke dames die met haar
meegaan in het Nguludi gebied en de jongeman Hassan. Hij helpt Esther met Chichewa
vertalen en ondersteunt in andere activiteiten.
Dankzij het harde werk van Esther, Hassan en de Malawiaanse dames heeft Wladi Care al veel
mensen kunnen helpen en ondersteunen. Zij hopen dit werk nog lang te kunnen voortzetten en
daarbij hebben we uw hulp nodig. Zonder financiële ondersteuning kan Wladi Care namelijk
geen hulp bieden aan de Malawianen in het Nguludi gebied.

Bedankt voor uw interesse in Wladi Care.
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