
Voor	de	ouderen	in	Malawi	blijft	het	zwaar.	Zij	hebben	onvoldoende
te	 eten	 en	 vaak	 een	 slechte	 hygiëne.	 Velen	 lopen	 bijvoorbeeld
dagelijks	op	blote	voeten.	WladiCare	ondersteunt	elke	 twee	weken
17	ouderen	met	een	klein	zakgeldbedrag	waardoor	ze	in	ieder	geval
kunnen	eten.	Naast	 deze	 17	 ouderen	 zijn	 er	 veel	 anderen	 die	 om
hulp	 vragen.	 Dit	 kan	 zijn	 op	 het	 gebied	 van	 voeding,	 bijdrage	 in
educatie	voor	de	kleinkinderen	(zoals	een	schooluniform)	of	huizen
die	niet	 in	goede	conditie	zijn.	WladiCare	kan	niet	aan	alle	wensen
voldoen,	 maar	 probeert	 zoveel	 mogelijk	 bij	 de	 basis,	 oftewel
voedsel,	 te	 beginnen.	 Als	 de	 ouderen	 niet	 sterk	 zijn	 en	 	 honger
hebben,	wie	moet	er	dan	voor	de	kleinkinderen	zorgen?

Esther	vertelt:

“We	hadden	vorige	week	een	voorbeeld	waar	mijn	hart	van	moest	huilen.
Een	 zevenjarig	 kind	 had	 op	 school	 hete	 likunipala	 over	 haar	 nek	 en
schouder	 gekregen	 door	 een	 medeleerling.	 Zij	 is	 vervolgens	 naar	 het
lokale	 ziekenhuis	 gebracht,	 waar	 haar	 brandwonden	 zijn	 verzorgd	 met
betadine,	 watten	 en	 huidonvriendelijke	 pleisters.	 In	 mijn	 ogen	 niet	 te
begrijpen	hóe	de	artsen	en	verpleegkundigen	dit	hebben	kunnen	doen.	Ik
heb	 alles	 voorzicht	 eraf	 gehaald,	 opnieuw	 verbonden	 en	 transportgeld
gegeven	om	naar	het	grote	ziekenhuis	te	gaan.	Hier	zit	een	afdeling	voor
behandeling	 van	 brandwonden	 waar	 ze	 hopelijk	 beter	 weten	 wat	 ze
moeten	doen.”

Bedankt	voor	uw	interesse	in	WladiCare.
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Het	 is	 een	 bijzondere	 periode	 in	 Malawi.	 Normaal	 gesproken	 is	 het	 in	 oktober	 erg	 warm	 en
droog,	maar	 er	 is	 verbazingwekkend	 genoeg	 al	 regen	 geweest.	 De	 regen	 ging	 gepaard	met
extreem	harde	windstoten,	waardoor	bij	veel	mensen	de	golfplaten	daken	eraf	zijn	gewaaid.	Het
is	onduidelijk	wat	het	weer	de	mensen	in	Malawi	gaat	brengen.	Als	de	voorspellingen	uitkomen,
krijgt	 het	 noorden	 en	 midden	 van	 Malawi	 wederom	 niet	 voldoende	 regen.	 Op	 dit	 moment
hebben	veel	mensen	nog	niet	gezaaid,	aangezien	de	regen	nog	niet	werd	verwacht.	Het	hoort
namelijk	van	november	 t/m	 januari	 te	 regenen	voor	een	goede	maisoogst.	Helaas	kunnen	de
Malawianen	niet	meer	doen	dan	afwachten	en	hopen	dat	 de	 regen	nog	een	aantal	maanden
aanhoudt.	Naast	de	onzekerheid	over	het	 lukken	van	de	oogst,	zijn	er	 in	2019	verkiezingen	in
Malawi.	 Verschillende	 partijen	 zijn	 bezig	 met	 acties,	 maar	 het	 is	 de	 vraag	 waar	 dit	 toe	 gaat
leiden.	Opnieuw	afwachten	dus!

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	aanvragen	voor	babymelk	blijven	komen.	Opnieuw	zijn	het	met	name	de	moeders	die	een
tweeling	op	de	wereld	hebben	gezet.	Zij	 redden	het	 niet	 om	de	baby’s	 voldoende	voeding	 te
geven.	Daarnaast	krijgen	we	regelmatig	oma’s	die	hun	dochter	hebben	verloren	en	de	zorg	voor
het	kleinkind	overnemen.	Dit	zijn	vaak	schrijnende	situaties.	Momenteel	ondersteunt	WladiCare
een	jongetje	van	ruim	10	maanden	dat	wordt	verzorgd	en	opgevoed	door	oma.	Oma	is	echter	te
oud	 en	 niet	 in	 staat	 om	 dit	 jongetje	 de	 juiste	 zorg	 te	 bieden.	 Hij	 is	 zichtbaar	 achter	 in	 zijn
ontwikkeling	en	heeft	het	gewicht	van	een	baby	van	net	3	maanden	oud.	De	rest	van	de	familie
ondersteunt	weinig	en	draagt	zorg	voor	eigen	kinderen.	WladiCare	probeert	deze	oma	en	haar
kleinzoon	zo	goed	mogelijk	 te	begeleiden	en	ondersteunen.	Hopelijk	gaat	het	dan	steeds	 iets
beter.

Esther	vertelt:
"In	september	heeft	WladiCare	een	mooie	donatie	ontvangen	van	Sarah	Burr.	Dank	daarvoor!
Zij	 heeft	 eerder	 een	 dag	 meegelopen	 met	 WladiCare	 en	 was	 erg	 enthousiast	 over	 de
werkzaamheden.	Tijdens	haar	vakantie	 in	Canada	heeft	ze	uitgebreid	over	WladiCare	verteld,
waarop	 familie	en	vrienden	een	gulle	donatie	hebben	gedaan.	Uiteindelijk	 is	maar	 liefst	 4000
dollar	opgehaald!	Dit	bedrag	zal	aan	babymelk	en	likunipala	worden	besteed."

Ondersteuning	van	de	ouderen

Medische	ondersteuning
De	maandelijkse	kliniek	van	WladiCare	draait	goed.	Er	komen	veel	mensen	die	ondersteuning
zoeken	 bij	 hun	 lichamelijke	 klachten,	 variërend	 van	 een	 eenvoudige	 verkoudheid,	 hoge
bloeddruk,	huidaandoeningen,	malaria	of	luchtweg	infecties.	WladiCare	probeert	de	mensen	op
de	 juiste	 manier	 te	 behandelen	 en	 indien	 nodig	 tijdig	 door	 te	 verwijzen	 voor	 uitgebreider
onderzoek.	 Vaak	 geven	 we	 de	 mensen	 dan	 geld	 voor	 transportkosten,	 aangezien	 de
ziekenhuizen	ver	van	de	mensen	vandaan	zijn.	In	de	weken	dat	WladiCare	geen	kliniek	draait,
kloppen	mensen	toch	bij	Esther	aan	wanneer	zij	op	donderdag	in	het	Nguludi	gebied	is.	Zij	helpt
ze	 met	 de	 basiszorg	 en	 wanneer	 het	 buiten	 haar	 werkgebied	 is,	 stuurt	 ze	 hen	 door.	 Het	 is
moeilijk	 om	 te	 zien	 hoe	 slecht	 de	 lokale	 ziekenhuizen	 hun	 mensen	 helpen.	 Vaak	 worden
verkeerde	diagnoses	gesteld	en	is	geen	medicatie	op	voorraad.

Educatieve	ondersteuning
Afgelopen	 september	 heeft	WladiCare	 voor	 47	 studenten	 het	 schoolgeld	 betaald.	Het	 belang
van	 onderwijs	 is	 natuurlijk	 welbekend,	 waardoor	 WladiCare	 hoopt	 dat	 deze	 studenten	 alles
geven	wat	 in	hun	mars	 ligt	om	hun	examens	 te	halen.	 	 Jongeren	die	vroegtijdig	stoppen	met
school	zijn	over	het	algemeen	niet	erg	gelukkig	 in	Malawi.	Met	name	 jonge	meiden	die	vroeg
zwanger	raken	en	thuis	blijven	om	het	huishouden	te	doen	en	voor	het	kindje	te	zorgen,	 laten
veel	depressieve	gevoelens	zien.		

In	september	2018	zijn	 twee	studenten	 in	de	gelukkige	positie	gekomen	om	naar	 twee	goede
middelbare	scholen	te	gaan.	Stichting	Lamp	betaalt	het	schoolgeld,	uniform	en	schoenen.	Deze
meiden	komen	uit	 het	Nguludi	 gebied.	Één	van	de	meiden	heeft	 een	gehoorbeperking	en	de
lagere	 school	 binnen	 het	 dovenonderwijs	 gevolgd.	 Zij	 is	 een	 zeer	 goede	 student	 en	 daarom
door	de	overheid	geselecteerd	 tot	een	overheidsschool	voor	meisjes.	De	school,	Stella	Maris,
wordt	gerund	door	de	overheid	en	zusters.	Het	andere	meisje	was	helaas	niet	op	deze	school
geselecteerd,	waardoor	WladiCare	haar	op	een	andere	goede	privé-school	hebben	geplaatst.
Beide	scholen	zijn	kostscholen,	wat	zeer	gebruikelijk	is	in	Malawi.	De	families	zijn	erg	dankbaar
dat	hun	dochters	deze	kans	hebben	gekregen.	De	toekomst	van	deze	meiden	ziet	er	een	stuk
positiever	uit!

Zo	kan	het	ook:	Vervoeren	van	de	likunipala

Esther	in	Nederland
In	december	2018	zal	Esther	samen	met	haar	man	en	zoontje	naar	Nederland	komen	om	de
feestdagen	met	elkaar	te	vieren	en	uiteraard	sponsors	te	ontmoeten	van	WladiCare.

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.	 Neem	 gerust	 contact	 op	 met	 Stichting	 Dovenzorg	 Malawi	 voor
vragen	rondom	WladiCare.	

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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