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Momenteel is het winter in Malawi. Zonder verwarming is dit best afzien, aangezien het in de
avond en vroege ochtend rond de acht graden is. Een kleine ondersteuning is daarom erg
welkom tijdens deze koude winter. WladiCare heeft dan ook besloten om dekens aan te
schaffen voor de mensen in het Nguludi gebied. Op 28 juni zijn 350 dekens uitgedeeld, wat
uiteraard een feestelijke en dankbare gebeurtenis was.
Daarnaast zijn er volgend jaar verkiezingen voor een nieuwe president, wat betekent dat
politieke partijen ineens actief worden om mensen voor zich te winnen. Helaas zien we ook een
stijging in de prijs van rijst, mais ben bonen. Hopelijk worden de prijzen niet te extreem, want dat
zullen vele Malawianen niet kunnen opbrengen.
Stichting Dovenzorg Malawi houdt u graag op de hoogte van de werkzaamheden in Malawi,
gezien uw eerdere of huidige interesse in Dovenzorg Malawi. Indien u deze nieuwsbrieven niet
meer wil ontvangen, kunt u zich gemakkelijk onderaan de nieuwsbrief afmelden.

De werkzaamheden in Malawi
Ondersteuning van de kleinsten
De laatste drie maanden zijn weer veel aanvragen gekomen voor babymelk en likunipala. Dit
betreft moeders met tweelingen of jonge vrouwen met één kind die niet voldoende borstvoeding
kunnen geven. WladiCare ondersteunt sinds kort bijvoorbeeld een baby die net haar moeder
heeft verloren. Dit kindje heeft een maand lang gewone melk gekregen, wat uiteraard teveel
voedingsstoffen mist. Hierdoor was de baby erg verzwakt, waarop het ziekenhuis enkel
constateerde dat ze niet de juiste voeding kreeg, maar geen ondersteuning bood. Gelukkig
heeft iemand deze liefdevolle oma naar WladiCare doorverwezen en kan het kindje met twee
tinnen babymelk per week de juiste vitamines binnenkrijgen en gaan groeien.
De aanvragen voor likunipala blijven maar komen. Het valt Esther en de vrijwilligers van
WladiCare zwaar om kinderen in minder kritieke situaties af te wijzen vanwege het budget.
Extra donaties en ondersteuning vanuit Nederland zijn dan ook zeer welkom!

Esther vertelt:
"Door een noodlottig ongeval hebben we afscheid moeten nemen van een moeder die wij
ondersteunen met het voeden van haar tweeling. De vader kan de zorg voor zijn kinderen niet
dragen, dus zijn zij in twee gezinnen ondergebracht. Deels door de ondersteuning van
WladiCare groeien de kinderen goed".

Ondersteuning van de ouderen
De ouderen die vanuit WladiCare worden ondersteund, hebben het niet gemakkelijk in deze
koude winter. De meesten komen op blote voeten en in dunne kleding aan. Daarnaast dragen
ze ook nog de zorg voor hun kleinkinderen. De medewerkers van WladiCare blijven versteld
staan over hoe deze oude mensen zich staande weten te houden. Ondanks het zakgeld dat ze
elke twee weken vanuit WladiCare ontvangen, wordt in deze periode nog wat mais en bonen
uitgedeeld. Het lijkt erop dat de geoogste mais onvoldoende is.

Medische ondersteuning
De gezondheidskliniek van WladiCare wordt druk bezocht. Naast de maandelijkse kliniek met
dokter Liz Howard, kunnen de mensen uit het Nguludi gebied bij Esther terecht voor
basisproblemen. Er is namelijk teveel vraag naar medische ondersteuning, waardoor één keer
per maand niet genoeg is. WladiCare voorziet de mensen van basismedicatie en probeert waar
mogelijk direct te ondersteunen. Bij ingewikkelde vragen worden mensen doorverwezen naar
het ziekenhuis en regelmatig transportkosten vergoed. Er is bijvoorbeeld een groei te zien in het
aantal mensen met kanker. Zij krijgen chemotherapie in het ziekenhuis in de stad, waarbij
WladiCare kan ondersteunen met geld voor vervoer.

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. Alleen met deze hulp kan WladiCare blijven
bestaan.
Voor vragen, meer informatie over WladiCare of
contactgegevens van Esther kunt u altijd contact opnemen
met Stichting Dovenzorg 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.

