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De afgelopen maanden is het een drukke tijd geweest voor Esther en de vrijwilligers van
WladiCare. Naast de standaard werkzaamheden waren er veel extra activiteiten deze periode,
waaronder het uitdelen van de kerstpakketten aan 75 kinderen en 75 ouderen. De kinderen
kregen een schrift, potlood, zeep om zichzelf en zeep om kleding mee te wassen, bodylotion en
een pak koekjes. Het pakket van de ouderen bestond uit olie om in te koken, rijst, bonen, zeep
en bodylotion. Daarnaast werd iedereen voorzien van een mandazi (lokale oliebol) en een glas
limonade. De kinderen hebben met elkaar gedanst en gezongen en alle aanwezigen spraken
hun dank uit naar de vrijwilligers voor de giften die zij mochten ontvangen.

De werkzaamheden in Malawi
Ondersteuning van de kleinsten
De aanvragen voor babymelk en likunipala blijven komen, waardoor WladiCare veranderingen
in de lange lijst met kinderen heeft moeten maken. WladiCare heeft daarom afscheid genomen
van de kinderen die inmiddels groot genoeg en redelijk op gewicht zijn. De moeders waren hier
niet altijd blij mee, maar begrepen wel dat andere kinderen met ernstig ondergewicht de hulp
hard nodig hebben. De moeders toonden veel dankbaarheid voor de voeding die hun kinderen
vanuit WladiCare hebben gekregen en waardoor ze weer op krachten zijn gekomen.

Esther vertelt:
"In november heeft WladiCare namens de organisatie Cherish
International Charity Trust een rolstoel aan de zwaar gehandicapte
Yohan mogen uitreiken. Het was een korte, maar indrukwekkende
ceremonie. Zowel Yohan en zijn moeder waren zichtbaar blij. Moeder
gaf aan dat ze nu eindelijk weer wat vaker met haar zoon op pad kan
gaan, want erop uit met een zeventienjarige jongen op je rug is
natuurlijk niet te doen."
*Klik hier voor een mooie video van de ceremonie

Ondersteuning van de ouderen
Het is al meerdere keren benoemd in de nieuwsbrieven, want het blijft de realiteit. De ouderen
in Malawi hebben het zwaar. Zij redden het niet om voor zichzelf én de (klein)kinderen te zorgen
die bij hen in huis wonen. Een selecte groep ouderen wordt daarom ondersteund met maïs,
bonen en stukjes soja, omdat ze niets in huis hebben. De afgelopen maanden zijn ook altijd het
moeilijkst, want de maïs is net gepland en kan pas in maart geoogst worden. Tot die tijd moeten
mensen op een andere manier hun eten zien te vinden. WladiCare kan helaas niet iedereen
ondersteunen, maar dankzij de donaties uit Nederland krijgen 17 ouderen elke twee weken een
kleine bijdrage om wat basisproducten aan te schaffen.

Esther vertelt:
“Het is al lang geleden dat we toezegging hebben gekregen van WladiCare om een huisje te
mogen bouwen voor een oma en haar kleinkinderen. Het huis was al enige tijd klaar, maar
omdat deze vrouw ver weg woont en we vaak de hele donderdag druk zijn, hadden we nog
geen kans gehad om er foto’s van te maken. Het eindresultaat mag er zijn. Het is een grote
verbetering om in zo’n stevig huisje te mogen wonen. Namens deze oma en haar kleinkinderen
hartelijk dank voor dit mooie en grote geschenk!”

Medische ondersteuning
Zoals u weet helpt WladiCare de mensen in het Nguludi gebied met medische zorg. Esther doet
voornamelijk de veelvoorkomende zorgvragen, zoals het geven van paracetamol, ORS/Zinc
voor kinderen met diarree, albendazol voor kinderen met wormen of een speciale crème die
goed werkt voor huiduitslag. Vanwege de slechte hygiëne en drinkwater hebben veel kinderen
hier last van. Liz Howard, een Engelse huisarts, behandelde de meer complexe zorgvragen in
de Nguludi area.
Op 29 november 2018 was helaas de laatste werkdag van Liz Howard bij de kliniek. Zij is
samen met haar gezin in teruggekeerd naar Engeland. Dit is erg jammer, want Liz is een goede
en betrokken arts geweest bij de mensen in Nguludi. Zij heeft veel mensen op de juiste wijze
kunnen helpen. WladiCare hoopt snel weer ondersteuning te krijgen van een arts. Op dit
moment wordt de kliniek gedraaid met de Malawiaanse verpleegkundige Gladys.

Uitdelen van kunstmest
Op 29 november 2018 heeft WladiCare 200 mensen erg blij mogen maken met 25 kg kunstmest
om hun maïs beter te laten groeien. Zij waren erg dankbaar voor de kunstmest. Het is fijn dat
deze ondersteuning gegeven kan worden, want het regenseizoen is gelukkig goed dit jaar. In
december waren al veel goede planten van de maïs te zien.

Vrijwilligers uit Nederland
Vanaf begin november is het WladiCare team tijdelijk versterkt met twee vrijwilligers uit
Nederland. Hanne en Jorissa studeren Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente
en zijn voor ruim drie maanden in Malawi geweest om onderzoek te doen. Daarnaast hebben ze
elke donderdag bij WladiCare geholpen met een aantal basisvaardigheden zoals het wegen van
kinderen, bloeddruk meten, medicijnen in medicatiezakjes doen etc. Dankzij deze hulp konden
de werkzaamheden sneller en efficiënter worden uitgevoerd.

Esther in Nederland
In december is Esther samen met haar man en zoontje in Nederland geweest om familie,
vrienden en bekenden op te zoeken. Daarnaast heeft zij met diverse donateurs van WladiCare
gesproken, wat erg fijn was. Esther wil u allen namens het hele vrijwilligersteam en zichzelf
bedanken voor alle ondersteuning in 2018. WladiCare kan niet bestaan zonder de donaties en
hoopt daarom dat u ons in 2019 weer blijft ondersteunen.
Op naar een betere toekomst voor de mensen in het Nguludi gebied!

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.

