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De afgelopen maanden hebben we natuurlijk niet stilgezeten. Op de website
(www.dovenzorgmalawi.nl) en Facebook vindt U het laatste nieuws en sprekende foto's.
Broeder Mark is enige tijd ziek geweest. Gelukkig is hij intussen volledig hersteld en heeft hij
zijn werkzaamheden op de dovenscholen weer opgepakt.
Er is een bezoek gebracht aan de FIC broeders in Maastricht, waarbij duidelijke en
belangrijke afspraken zijn gemaakt rondom de samenwerking.
Er hebben wat wisselingen plaatsgevonden in het bestuur. Annemiek is de nieuwe secretaris
van Stichting Dovenzorg Malawi en Chiara Somers is verwelkomd als algemeen bestuurslid.
Chiara en Annemiek zullen tevens een bezoek brengen aan Malawi in de lente van 2019.

Steven Khomolina, leerkracht in Mua, vertelt over gehoorverlies bij de kinderen in Malawi.

De werkzaamheden in Malawi
Mountainview
Prachtige educatieve muurschilderingen hebben de voorschool van Mountainview
opgevrolijkt. De schilders van BoNGO hebben een mooi resultaat geleverd.
Een succesvolle samenwerking tussen Green Malata en Mountainview is van start gegaan.
Drie oudleerlingen van de dovenschool zijn bezig met een opleiding tot tinsmid om hun
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid tot
uitbreiding om meer jongeren een extra opleiding te bieden.

Mua
De renovatie van hostel 6 is afgerond. De oudste jongens hebben eindelijk een fijn thuis!
Ook de voorschool is voorzien van Happy Classrooms. De educatieve muurschilderingen
ondersteunen de docenten in het aanleren van beginnende lees- en rekenvaardigheden.
De watervoorziening in Mua is al lange tijd slecht onderhouden. De lekken in de leidingen
zijn gerepareerd en nieuwe toiletten geplaatst. Daarnaast is de waterput gereinigd.
Hostel 4 wordt op dit moment gerenoveerd. Dit hostel kon namelijk wel een kleine
verbouwing gebruiken. Ze zijn bezig met een nieuwe vloer, dak, ramen, sanitair en uiteraard
een likje verf.
Negen studenten uit de centrale regio van Malawi kunnen dankzij donaties van Stiching
Dovenzorg Malawi (weer) naar school. Zij komen uit zeer arme gezinnen die het schoolen/of kostgeld niet kunnen betalen. Drie leerlingen gaan naar het basisonderwijs in Mua, zes
gaan naar de 1e of 2e klas van het voortgezet onderwijs.

Maryview
Er zijn vier nieuwe pitlatrines gebouwd in Maryview. Voor de dove leerlingen in Maryview is
het nu een stuk gemakkelijker en hygiënischer om naar het toilet te gaan. Vanwege het grote
gebrek aan water is gekozen voor pitlatrines, zodat leerlingen niet alsnog naar de
waterpomp hoeven te lopen om hun wc’s door te spoelen met emmers water.

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.
De laatste nieuwsbrief van WladiCare staat op de website.

Vanuit Nederland
Tijs, Esther, Lise, Hanna en Belle hebben 1500 euro opgehaald voor de kinderen van
WladiCare. Bedankt voor jullie geweldige inzet! Met dit geld kunnen veel baby's en kinderen
ondersteund worden met likunipala, medische zorg en kleding.
De communicantjes van de geloofsgemeenschap St. Lambertus in Veghel hebben tijdens de
voorbereidingen geld ingezameld voor de muurschilderingen. De kinderen in Malawi hebben
nu een vrolijk klaslokaal waar ze ook nog eens leren door de prachtige educatieve muren.
Zikomo kwambiri!

Bedankt voor uw interesse in Stichting Dovenzorg Malawi.
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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.

