
Nieuwsbrief Wladi Care april, mei, juni 2017 

Beste mensen, 

Het is alweer een lange tijd geleden dat ik iets van me heb laten horen, dus het werd weer 

tijd voor een nieuwsbrief. 

In de maanden april en de eerste helft van mei ben ik zelf niet actief geweest voor Wladi 

Care vanwege mijn vakantie in Nederland. De vrijwilligers hebben toen de werkzaamheden 

overgenomen, die wel beperkt waren. Vanwege mijn afwezigheid konden ze niet alle taken 

doen maar wel de basis, zoals het geven van zakgeld aan ouderen, betalen van het 

schoolgeld en het uitdelen van de babymelk en likunipala aan de mensen die bij ons op de 

lijst staan. Deze vrijwilligers hebben hun werkzaamheden goed uitgevoerd en dat heeft me 

gerustgesteld bij terugkomst. 

Wat zijn de activiteiten die we de afgelopen maanden verder hebben gedaan? 

Voordat ik naar Nederland vertrok hebben we een opslagruimte gevonden waar nog veel 

materiaal lag van de tijd dat Wladimir nog werkzaam was in Malawi. We hebben alle spullen 

bekeken en zijn die nu aan het uitdelen aan de mensen in de dorpen die het nodig hebben. 

We hebben een grote hoeveelheid nieuwe joggingbroeken gevonden (ruim 800), dus we 

hebben veel mensen blij kunnen maken, zeker nu het wintertijd is in Malawi. Dan is een 

warme broek in de avond/nacht geen overbodige luxe. 

We hebben veel verschillende stoffen gevonden waar we weer diverse kledingstukken van 

kunnen laten maken door een lokale naaister. Deze mevrouw werd al door Wladimir 

geholpen. Hij heeft haar in het verleden een naaimachine gegeven, zodat ze hier haar werk 

van kon maken door kleding voor anderen te maken of te repareren. De vrijwilligers hebben 

kinderen uitgekozen deze het moeilijk hebben en wel wat extra’s kunnen gebruiken. De 

kinderen krijgen nieuwe kleding en de mevrouw verdient er een klein salaris mee voor het 

maken van de kleding. 

Aangezien het nu wintertijd is in Malawi en het in de avond/nacht en vroege ochtend koud is 

heeft Wladi Care 200 dekens kunnen uitdelen aan de mensen in de dorpen. Het was een 

hele happening en we hebben veel mensen blij kunnen maken. De mensen waren dankbaar 

en hebben gezongen en gedanst. 

We zien dat er veel behoefte is aan ondersteuning met babymelk en likunipala( gezonde pap 

en erg vitaminerijk). Wat we zien bij de vraag naar babymelk is dat er moeders komen die 

een tweeling hebben gekregen. Borstvoeding is dan vaak niet genoeg, zeker omdat de 

moeders niet voldoende eten en drinken om voldoende borstvoeding te produceren. We 

maken een hoop kinderen blij zodat ze weer goed aansterken en goed kunnen groeien, maar 

er is toch een jongentje dat veel indruk bij me heeft achtergelaten. Ik weet dat het niet de 

eerste en niet laatste is waar dit mee gebeurt, maar dingen raken je wel als het dichtbij 

gebeurt. 

De oma van Smart kwam vijf weken geleden naar ons toe met een hulpvraag of we haar 

kleinzoon wilden helpen. Smart was een jongetje van ruim 5 maanden oud, met een gewicht 



van net 3 kilo, zijn moeder was 6 weken geleden overleden en daarom was Smart bij zijn 

oma terecht gekomen. De moeder was aan HIV overleden, de HIV status van Smart was niet 

bekend maar de kans was erg groot dat hij HIV positief was. We hebben vanuit Wladi Care 

babypoeder gegeven om melk te maken, geld om naar het grote overheidsziekenhuis te 

gaan en wat zakgeld voor oma, zodat ze wat eten kon kopen, want als ze een kind in het 

ziekenhuis houden dan moet er altijd iemand bij blijven, dag en nacht. Smart is twee weken 

opgenomen geweest in het overheidsziekenhuis. Ze hebben ontdekt dat hij HIV had en 

tuberculose, maar hij was weer op de juiste weg. Op een maandag hebben ze hem ontslagen 

uit het ziekenhuis en dinsdag is hij thuis overleden. Het is niet duidelijk wat er gebeurd is, 

maar het is verdrietig, want als de moeder niet ziek was geweest was Smart geholpen 

geweest en had hij niet hieraan hoeven te overlijden. Oma is een sterke en lieve vrouw, 

maar je dochter en kleinzoon verliezen in een maand tijd is niet niks en de dochter had nog 

vier kinderen dus daar zorgt oma nu voor. 

We merken dat er steeds meer mensen komen met een medische hulpvraag. Dit kan 

variëren van een kind met griepverschijnselen, huiduitslag, of oog/oorproblemen. Veel 

mensen hebben een hoge bloeddruk waar ze niet van op de hoogte zijn. Sommige praktische 

zaken kunnen we zelf oplossen, voor andere problemen sturen we ze door naar het 

ziekenhuis. 

Als laatste wil ik nog schrijven dat de dankbaarheid vanuit de gemeenschap steeds groter 

wordt. Pas geleden hebben ze een drama opgevoerd voor ons en hierin werden de 

activiteiten behandeld die wij als Wladi Care voor ze doen en dat was mooi om te zien en het 

voelt ook goed dat het gewaardeerd wordt. 

Ik hoop dat U door het lezen van mijn nieuwsbrief enthousiast bent over de werkzaamheden 

van Wladi Care en dat u ons wilt steunen want we zijn nog hard op zoek naar donateurs. Wilt 

u donateur worden dan kan u contact opnemen met Stichting Dovenzorg Malawi. 

Groetjes, 
 
 
Esther van Onna 


