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De afgelopen maanden is het een drukke tijd geweest voor Esther en de vrijwilligers van
WladiCare. Naast de standaard werkzaamheden waren er veel extra activiteiten deze periode.
Het regenseizoen is namelijk begonnen, waardoor vele mensen in het Nguludi gebied
kunstmest nodig hebben. Daarnaast werd de traditie van Broeder Wladimir in stand gehouden
door een mooi kerstfeest te organiseren.
WladiCare en Stichting Dovenzorg Malawi hopen dat u door het lezen van de nieuwsbrief nog
altijd enthousiast blijft over de werkzaamheden die we in Malawi uitvoeren.

De werkzaamheden in Malawi
Ondersteuning van de kleinsten
De laatste tijd neemt de aanvraag voor babymelk en likunipala (gezonde en vitaminerijke pap)
toe. Er komen bijvoorbeeld veel moeders met tweelingen. Met twee weinig gevarieerde
maaltijden per dag kunnen zij hun kinderen veel te weinig borstvoeding geven. Daarnaast is er
een grote vraag naar likunipala voor de oudere kinderen. WladiCare probeert zoveel mogelijk te
helpen, maar kijkt hierbij kritisch naar de situatie van het gezin en het kind.
Naast het ondersteunen op het gebied van voeding, geeft WladiCare ook veel advies. In Malawi
wordt voorlichting gegeven om de families klein te houden, maar de mensen in de dorpen zijn
daar helemaal niet mee bezig. WladiCare begeleidt de vrouwen en voorzien in transportkosten
naar het ziekenhuis, zodat ze daar verdere ondersteuning krijgen in het voorkomen van
zwangerschappen.

Esther vertelt:
"Ik merk dat het ondersteunen van de baby’s en kinderen veel goeds doet. In juli ontmoette ik
twee kinderen waar beide moeders kort na de bevalling waren overleden. Misschien herinnert u
zich dit meisje nog wel. Ik weet nog goed dat ze hartverscheurend aan het huilen was vanwege
de honger. Het is mooi om te zien dat deze baby’s nu groeien als gezonde baby’s door de
voeding van WladiCare. Zie hier de foto van toen en van 6 maanden later."

Ondersteuning van de ouderen
De ouderen in het Nguludi gebied hebben het moeilijk. Zij hebben vaak lichamelijke klachten
waardoor ze niet veel werk kunnen verrichten. Er is dus weinig inkomen voor hun familie, terwijl
juist veel ouderen de zorg voor kleinkinderen dragen omdat ouders zijn overleden of
weggelopen. Met bonen, maïs en soya en kleding probeert WladiCare deze gezinnen te
ondersteunen. Maar wat gebeurt er met deze kinderen als de opa’s en oma’s wegvallen?
De Nederlandse Thomas heeft kleding gedoneerd aan WladiCare. Esther heeft de kleding
uitgedeeld aan de armste kinderen die opgroeien bij hun grootouders. Zikomo kwambiri Thomas

Thomas voor Afrika

Medische ondersteuning
Zoals u weet helpt WladiCare de mensen in het Nguludi gebied met medische zorg. Esther doet
voornamelijk de veelvoorkomende zorgvragen, zoals het geven van paracetamol, ORS/Zinc
voor kinderen met diarree, albendazol voor kinderen met wormen of een speciale crème die
goed werkt voor huiduitslag. Vanwege de slechte hygiëne en drinkwater hebben veel kinderen
hier last van.
Sinds enkele maanden krijgt de kliniek van WladiCare ondersteuning van Liz, een vriendin van
Esther. Zij is een Engelse huisarts en kan ondersteunen bij complexere zorgvragen. De drempel
om naar de dokter te komen is hiermee verlaagd en steeds meer mensen weten haar te vinden.
Normaal gesproken gaan de mensen uit dit gebied te laat naar het ziekenhuis, omdat ze geen
geld hebben voor vervoer of omdat ze te oud zijn om naar het lokale transport te lopen of de
reis te ondernemen.

Uitdelen van kunstmest
Wladicare heeft in december 2017 aan 200 mensen kunstmest overhandigd. Dit was hard
werken en sjouwen voor alle aanwezigen, maar iedereen was zichtbaar blij. Het regenseizoen is
dit jaar vroeg begonnen en het resultaat is tot dusver goed, want de mais in het gebied groeit
goed in verhouding tot andere gebieden in het land. Hopelijk komt er nog wat meer regen om de
oogst goed te laten slagen.

Klik op de foto voor een vrolijke video van de feestelijke dag waarbij de kunstmest werd uitgedeeld

Kerstfeest
WladiCare heeft de feestdagen niet zomaar voorbij laten gaan. Voor
75 kinderen en 75 ouders zijn kerstpakketten gemaakt. Het
kerstpakket voor de kinderen bestond uit een schrift, pen, zeep (voor
kleding én voor 't lichaam), bodyltion en een pak koekjes. De
ouderen kregen ook zeep (voor kleding én voor 't lichaam),
bodylotion, olie om te koken en 2 kilogram rijst. Alle aanwezigen
kregen een mandazi (een soort oliebol) en een glas ranja.
Vooraf het uitdelen van de kerstpakketten is gesproken over
kerstmis, gezongen en gedanst. Mensen waren zeer dankbaar voor
het pakket dat ze hebben ontvangen.

Dank voor uw ondersteuning
Dankzij het harde werk van Esther, Hassan en de Malawiaanse dames heeft Wladi Care al veel
mensen kunnen helpen en ondersteunen. Zij willen iedereen die op zijn of haar manier
betrokken is bij WladiCare bedanken voor de ondersteuning in 2017. Alleen met deze hulp kan
WladiCare blijven bestaan.
Esthers dank gaat daarnaast uit naar het bestuur in Nederland; Phillip, Yos, Monique en
Annemiek. Dankzij hun steun en inzet kan het werk van WladiCare worden voortgezet.
Esther, Hassan en de vrijwilligers van WladiCare wensen iedereen een gezond en goed 2018
toe vanuit een zonnig Malawi.

Bedankt voor uw interesse in WladiCare.
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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.

