
U bent gewend rond deze tijd 
een brief van ons te krijgen met 
daarin opgenomen een brief 
van Wladimir. Dat is na zijn 
overlijden natuurlijk niet meer 
mogelijk. Maar dat wil niet zeg-
gen dat we nu niet meer we-
ten hoe de toestand in Malawi 
is. We hebben contact met de 
broeders en met Esther van 
Onna en de in Nederland wo-
nende broeder Henk Munnich, 
die in zijn Malawiaanse tijd ook 
de Nederlandse consul was. Zij 
houden ons uitstekend op de 
hoogte.

Voor wat betreft onze activitei-
ten ter plaatse: broeder Henry 
Ibrahim zorgt voor het onder-
houd van de dovenscholen en 
Esther van Onna organiseert 
het ‘Home Based Care’ project 
van Wladimir, dat wij hebben 
omgedoopt tot ‘Wladi Care’. 
Kortom, in Malawi staat alles 
nog steeds op de rails. Met hulp 
van o.a. onze bijdragen rijdt er 
over die rails een trein. Het is 
natuurlijk wel anders: broeder 
Henry is zich aan het inwer-

ken, maar is nu al anderhalf 
jaar actief en kent de scholen 
inmiddels aardig goed. Esther 
is sinds september bezig, maar 
heeft toch al een team van 5 
vrijwilligers en is in de stijl van 
broeder Wladimir bezig met 
melkpoeder voor de baby’s , 
likunipala voor de kleuters, 
schoolgeld en uniformen voor 
de oudere jeugd. 

Ook mais voor degenen die 
daar zelf niet meer aan kunnen 
komen, een bijdrage voor ou-
deren die door ziekte of anders-
zins niet meer in hun levenson-
derhoud kunnen voorzien, zorg 
voor de zieken en wat er zo al-
lemaal aan hulp nodig is in de 
omgeving van Maryview.
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Daarnaast runt Esther een 
kleuterschool/kinderdagver-
blijf voor de Stichting Baobab 
kids.
Wij zijn heel blij dat Esther dit 
project van Wlad weer nieuw 
leven in heeft geblazen, want 
de broeders wilden dit niet 
voortzetten. 
Op 29 oktober hebben we in 
de Huif in Sint-Michielsgestel 
broeder Wladimir herdacht en 
laten zien dat, na 10 jaar, onze 
stichting nog steeds springle-
vend is. De aanwezigen kon-
den kennis maken met het 
bestuur, voor zover nog nodig, 
dat is uitgebreid met enkele 
‘jonkies’, zodat de continuïteit 
aan de Nederlandse kant ook 
gegarandeerd is. 
Wij kunnen dus op volle kracht 
doorgaan met het werven van 
fondsen en het aanmoedigen 
van de mensen in Malawi om 
die fondsen goed te besteden. 
Dat fondsen uit Nederland nog 
steeds nodig zijn zal U niet 
verbazen. 
Een heleboel donoren waren 
op deze dag aanwezig, U ook 
wel misschien. Het was een 
groot feest, met het Afrikakoor, 
Afrikaanse hapjes, Afrikaanse 
spulletjes die te koop waren, 
een levendige veiling en als 
klapstuk kreeg onze Vincent 
een koninklijke onderscheiding 

uitgereikt door de burgemees-
ter van Sint-Michielsgestel, 
nadat deze eerst samen met 
Vincent onze nieuwe website 
in gebruik had genomen. 
Hij was er helemaal stil van.
N.B.: 
Kijk eens op onze nieuwe 
website: 
www.dovenzorgmalawi.nl

We hebben het afgelopen jaar 
veel energie gestoken in de 
scholen. Er zijn bij Maryview 
enkele internaatsgebouwen 
gerenoveerd, de weggewaaide 
daken van de hostels in Moun-
tainview zitten er inmiddels 
weer op. In Mua is naast de 
maismill een terreintje aange-
kocht voor income generating 
activities en de zusters van 
Maryview hebben een nieuwe 
keuken en een kippenhok. 
Wij zijn in afwachting van de 
voorstellen van broeder Henry 
voor de onder handen te ne-
men zaken in 2017. 



U zult begrijpen dat wij u weer om een bijdrage 
vragen, voor zover u dat niet al middels een 
vaste maandelijkse of jaarlijkse bijdrage doet. 

Wij gaan met deze kerstactie proberen de 
volgende twee projecten in de lucht te houden: 
 1. de dovenscholen 
 2. het Wladi Care project 

We willen van u graag weten voor welk project  we uw 
kerstbijdrage dienen te gebruiken.
Daarom vragen we u om bij uw overschrijving te vermelden: 
‘Dovenscholen’ of ‘Wladi Care project’. 
Indien u niets vermeldt, gaat van uw bijdrage de helft naar 
de dovenscholen en de andere helft naar het Wladi Care 
project. Alvast hartelijke dank!!

Onze stichting 
is ingeschreven 
bij de Kamer van 
Koophandel 
en is een 
ANBI-stichting, 
wat betekent dat 
uw gift fiscaal 
aftrekbaar is.

Wij wensen u hele fijne feestdagen en 
een gezond en voorspoedig 2017 !

Hartelijke groet,

Nellie, Gerard, Yos, Piet, Philip, 
Annemiek, Vincent en Monique
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