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De afgelopen maanden is de situatie wisselend in Malawi. De elelectriciteitsvoorzieningen zijn
nog altijd niet optimaal met dagelijks 8-10 uur stroomuitval, maar ten opzichte van vorig jaar is
het al minder extreem. De Malawianen zijn op dit moment de maïs, bonen en pompoenen aan
het oogsten. In het Nguludi gebied lijkt de oogst aardig geslaagd. De komende maanden
kunnen de mensen uit deze omgeving weer voldoende maïspap maken. In andere delen van
Malawi is veel minder regen gevallen en valt er weinig te oogsten.
Meer over de situatie in het Nguludigebied is te lezen in deze nieuwsbrief.

De werkzaamheden in Malawi
Ondersteuning van de kleinsten
De afgelopen maanden zijn goed verlopen voor de kleinsten. De kinderen die ondersteund
worden met babymelk en likunipala (vitaminerijke pap) nemen in gewicht toe. Deze kinderen
worden elke maand gewogen. Naast de moeders van tweelingen, is een stijging gaande in het
aantal moeders met psychische problematiek. Zij kunnen hun kinderen niet zelfstandig voeden,
erkennen de kinderen niet en lopen vaak midden in de nacht weg. Oma blijft dan achter met een
huilend, hongerig kind. WladiCare ondersteunt deze oma's met een blik babyvoeding en
stimuleert de moeders tot het geven van borstvoeding.
Opvallend blijft de leeftijd van nieuwe moeders die om hulp vragen. Het betreft veel 18-20
jarigen die vroegtijdig school verlaten om zorg te dragen voor de kinderen. Het gebruik van
anticonceptie blijft een gevoelig onderwerp, maar WladiCare probeert de jonge moeders en
oma's te ondersteunen en begeleiden op dit gebied. De ziekenhuizen in Malawi zijn ook
veel bezig met het promoten van anticonceptie, maar veel dorpelingen lijken dit te negeren.

Ondersteuning van de ouderen
Elke twee weken krijgen de ouderen bij WladiCare een kleine bijdrage voor een aantal
basisproducten. Veel ouderen hebben de zorg voor meerdere kleinkinderen, dus deze bijdrage
dekt niet alles. De ouderen die bij WladiCare komen hebben het erg zwaar, te zien aan de
kleding, hygiëne en diverse lichamelijke klachten. Ondanks alle leed wat ze met zich
meedragen blijven deze ouderen positief en vrolijk.

Medische ondersteuning
Sinds enige tijd heeft WladiCare een mobiele
kliniek,
waarbij
de
afgelopen
periode
ondersteuning is geweest van de Engelse huisarts
Liz Howard en Jean Pollard. Laatstgenoemde
neemt veel kleding en schoeisel mee, waar de
kinderen zichtbaar blij mee zijn. De kliniek wordt
drukbezocht. Sinds eind maart is het iets rustiger,
aangezien de maïs geoogst moest worden en de
prioriteit dan bij de landbouw ligt.
Esther vertelt: "Helaas hebben we twee mensen
verloren die we als WladiCare ondersteunden; een
albino man met kanker en een man met
hartproblemen. Gelukkig zien we vooral veel
mensen met een goed gevoel naar huis gaan. De
week daarna laten ze dan ook vaak weten dat de
ondersteuning die we hen geboden hebben heeft
geholpen. Daar zijn we blij mee!"

Ondersteuning van de studenten
In januari 2018 zijn de studenten weer begonnen na een welverdiende kerstvakantie. Een
aantal studenten die door WladiCare ondersteund wordt, begon te klagen over het onderwijs dat
ze op hun school kregen. WladiCare heeft daarop met de studenten en het schoolhoofd
gesproken en geprobeerd te bemiddelen. Hopelijk gaat het deze periode beter voor de
kinderen.
Daarnaast is er goed nieuws van Stichting Lamp. Vanaf september 2018 gaan zij twee meisjes
uit het Nguludi gebied ondersteunen, waardoor zij een betere kans op een goede toekomst
hebben. Zij mogen dan naar Stella Maris, een goed aangeschreven katholieke kostschool voor
meiden.

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 de afgelopen maanden. Alleen
met deze hulp kan WladiCare blijven bestaan.

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.

