
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.	Daarnaast	is	Esther	sinds	kort	een	kleine	kliniek	gestart.
De	laatste	nieuwsbrief	van	WladiCare	staat	op	de	website.

Bedankt	voor	uw	interesse	in	Stichting	Dovenzorg	Malawi.
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Het	 is	alweer	enige	 tijd	geleden	dat	u	 iets	van	ons	heeft	gehoord.	De	afgelopen	maanden
hebben	we	echter	niet	stilgezeten.	In	Malawi	is	ondertussen	het	regenseizoen	gestart	en	het
lijkt	erop	dat	de	maïs	goed	aan	het	groeien	is.	Broeder	Mark	zat	vorige	week	nog	vast	in	de
modder,	dus	dat	is	een	goed	teken	voor	de	landbouw.
In	 deze	 nieuwsbrief	 leest	 u	 meer	 over	 de	 werkzaamheden	 en	 plannen	 van	 Stichting
Dovenzorg	Malawi.	Voor	actuele	nieuwsberichten,	foto's	en	video's	kunt	u	ook	de	website	of
Facebook	bezoeken.	

Broeder	Mark
De	 vriendelijke	 broeder	 Mark	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de
dovenscholen	in	Malawi.	In	 januari	 is	hij	een	maand	op	congres
in	Indonesië	geweest,	waarbij	het	dovenonderwijs	op	de	agenda
stond.	De	projecten	in	Malawi	gingen	ondertussen	gewoon	door
en	heeft	hij	tijdelijk	aan	de	juiste	mensen	overgedragen.	

De	werkzaamheden	in	Malawi

Mountainview
Dove	leerlingen	hebben	weinig	kansen	in	het	voortgezet	onderwijs	in	Malawi,	 laat	staan	op
de	arbeidsmarkt.	In	2017	is	daarom	het	plan	ontstaan	om	als	pilot	een	aantal	dove	leerlingen
uit	 Mountainview	 extra	 ondersteuning	 te	 geven	 in	 Green	 Malata,	 een	 centrum	 waar	 jonge
mensen	 een	 beroepsgerichte	 training	 kunnen	 volgen.	 Dit	 centrum	 is	 opgericht	 door	 Mw.
Sacranie	en	reeds	bezocht	door	leden	van	het	bestuur	van	Dovenzorg	Malawi.	Het	centrum
biedt	mogelijkheid	tot	training	op	diverse	gebieden,	zoals	timmeren,	brood	bakken,	landbouw
en	kleding	naaien.
Om	deze	pilot	 te	 laten	slagen	werken	Mw.	Sacranie	en	Mw.	Jere	 (schoolhoofd)	samen.	Er
moet	 bijvoorbeeld	 een	 plaats	 zijn	 om	 te	 logeren	 en	 een	 tolk/leerkracht	 die	 helpt	 in	 de
communicatie.	 De	 verantwoordelijke	 en	 vooruitstrevende	 docenten	 van	 Green	 Malata
hebben	namelijk	geen	ervaring	in	het	dovenonderwijs.
Het	 is	 een	 flinke	 uitdaging,	 maar	 alle	 betrokkenen	 zien	 de	 mogelijkheid	 tot	 een	 betere
toekomst	 voor	 de	 dove	 leerlingen	 en	 zijn	 daarom	 zeer	 gemotiveerd.	 Vanuit	 Nederland
proberen	we	financieel	te	ondersteunen.

Mua
In	Mua	is	een	nieuw	schoolhoofd	aangesteld:	Henry	Chiwaya.	Wij	wensen	hem	veel	succes
en	hopen	dat	hij	het	schoolmanagement	in	Mua	gaat	verbeteren.
Hostel	 6	 in	 Mua	 was	 al	 jaren	 in	 verschrikkelijk	 slechte	 staat.	 In	 oktober	 2017	 zijn	 de
renovaties	gestart	om	de	oudste	jongens	in	Mua	weer	een	leefbaar	thuis	te	kunnen	geven.
Het	 was	 een	 langdurige	 renovatie,	 waarbij	 	 o.a.	 het	 dak,	 de	 ramen	 en	 het	 sanitair
zijn	vernieuwd.	Alles	is	opnieuw	geverfd	en	het	is	nu	nog	wachten	op	de	nieuwe	deuren.	In
de	tussentijd	renoveren	de	bouwvakkers	de	huizen	van	de	koks	in	Mua.	
Er	 is	 een	 speciale	 donatie	 vanuit	 Nederland	 gekomen	 voor	 stof.	 Lucy	 en	 Chrissy	 hebben
hiervan	broeken	gemaakt	voor	de	jongens,	zodat	ze	een	compleet	schooluniform	hebben.	
De	 Nederlandse	 Thomas	 heeft	 voetballen	 gesponsord	 aan	 de	 dovenscholen	 in	 Malawi.	 In
Mua	 zijn	 deze	 reeds	 uitgedeeld	 bij	 een	 heuse	 ceremonie.	 Het	 was	 een	 feestelijke	 dag
waarbij	de	kinderen	een	dansoptreden	mochten	geven.

Maryview
In	Maryview	is	de	bouw	van	nieuwe	pitlatrines	gestart.
Meer	informatie	en	foto's	komen	in	de	volgende	nieuwsbrief.	

Vanuit	Nederland

Herdenken	Wladimir
In	maart	is	het	alweer	twee	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	 Diaconie	 en	 de	 gemeenteleden	 van	 de	 Protestantse	 kerk	 Sint-Michielsgestel-Schijndel
zetten	 zich	 in	 voor	 een	 rechtvaardige	 en	 barmhartige	 samenleving.	 Behalve	 hulp	 aan
mensen	dichtbij	in	de	dorpen	en	de	regio,	wordt	ook	(financiële)	hulp	gegeven	aan	mensen
elders	 in	 de	 wereld.	 Tijdens	 de	 eerste	 zes	 weken	 van	 2018	 stonden	 de	 collectes	 in	 de
zondagse	viering	 in	het	 teken	van	Onderwijs.	Omdat	 iedereen	 in	de	Protestantse	kerk	wel
een	 band	 heeft	 met	 Kentalis-leerlingen	 of	 medewerkers,	 wordt	 gezien	 hoe	 belangrijk
onderwijs	aan	dove	kinderen	is.	Er	is	dan	ook	een	prachtig	bedrag	van	150	euro	geschonken
aan	het	dovenonderwijs	in	Malawi.

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.
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