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De afgelopen periode is een roerige tijd geweest in Malawi. Op 27 mei 2019 hebben de
Malawianen te horen gekregen dat er geen nieuwe president komt en dat de vorige president de
komende vijf jaar opnieuw aan de macht is. Dit is voor velen moeilijk te begrijpen, want het
leven voor de armen is in de laatste jaren niet verbeterd en gaat met deze politici waarschijnlijk
weer weinig aandacht krijgen.
Het WladiCare team blijft zich inzetten voor de mensen die het minder hebben in Nguludi en
omliggende dorpen. De financiele ondersteuning vanuit Nederland hebben zij hierbij hard nodig
om hun werk te blijven voortzetten. WladiCare en Stichting Dovenzorg Malawi hopen dan ook
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 nieuwe aanvragen voor baby’s en kinderen blijven komen. Dit blijft voor de medewerkers
van WladiCare een hele moeilijke en nare situatie. Bij veel kinderen is duidelijk dat het geen
kwaad kan om ze extra voeding te geven, maar omdat er al zo’n lange lijst is en de geldstroom
niet oneindig is, worden nog wekelijks kinderen geweigerd. Donaties voor likunipala en
babyvoeding blijven dan ook zeer welkom!
De aanvragen van moeders met tweelingen worden wel altijd geaccepteerd. Het is voor deze
moeders echt niet mogelijk om twee kleintjes te voorzien van voldoende borstvoeding. Sommige
moeders lopen twee tot drie uur met hun pasgeboren baby’tjes om WladiCare te bereiken. Door
mond-op-mond ‘reclame’ weten gelukkig steeds meer van deze moeders het project te vinden.
Ondanks de ondersteuning met de likunipala blijven veel van de oudere kinderen toch op
hetzelfde gewicht en laten ze weinig groei zien, zo’n 3 tot 4 kilo onder het normale gewicht.
Deze kinderen zijn vaak ziek en hebben een slechte weerstand, waardoor ze regelmatig diarree
hebben en hun lichaam dus niet echt kan aansterken.

In april hebben Chiara en Annemiek, twee bestuursleden van Stichting Dovenzorg Malawi, een dagje
meegelopen bij WladiCare. Een zeer intensieve en emotionele dag. Op de foto is Yohan te zien, de inmiddels
zeventienjarige jongen aan wie een rolstoel is gedoneerd.

Annemiek vertelt:
"Ik had al veel respect voor Esther, maar dat is vertienvoudigd sinds het bezoek aan WladiCare. Er zijn
niet veel mensen die dit werk van haar kunnen overnemen. De ellenlange rijen van mensen die al vanaf
's ochtends heel vroeg zitten te wachten, de jonge moeders en ouderen die soms uren moeten lopen
om bij WladiCare te komen, de grote aantallen ondervoede kinderen en hulpeloosheid van de zieke
ouderen en kinderen hebben veel indruk op mij gemaakt.
De lange dagen die Esther en haar vrijwilligers maken, met een tomeloze inzet, geduld en goede
organisatie, zijn echt onvoorstelbaar. Zoals ik al zei, niet veel mensen kunnen dit van hen overnemen.
Ondanks dat ik al enige Afrika-ervaring heb en van Esther alle verhalen heb gehoord, vond ik het
emotioneel slopend en zeer schrijnend om de armoede in Nguludi te zien. Mensen blijven allemaal
ontzettend vriendelijk en dankbaar. WladiCare geeft net dat ene kleine beetje hoop op een gezonder en
beter bestaan."

Ondersteuning van de ouderen
De ouderen in Malawi blijven het moeilijk hebben. Financieel krijgen zij weinig support,
waardoor het onmogelijk is om voor zichzelf en de vele kleinkinderen die vaak bij hen in huis
wonen te zorgen. De ouderen die door WladiCare ondersteund worden zijn erg blij met het
zakgeld dat ze elke twee weken krijgen, zodat ze wat basisbenodigdheden kunnen kopen.
Dankzij de goede ondersteuning vanuit Nederland, heeft WladiCare sinds januari 2019 het
zakgeld iets kunnen verhogen. De ouderen zijn u hier zeer dankbaar voor.

De moeder van Chiara was mee op werkbezoek naar Malawi en heeft zich actief ingezet, onder andere door het opmeten
van de bloeddruk bij de ouderen van WladiCare.

Medische ondersteuning
Zoals u weet helpt WladiCare de mensen in het Nguludi gebied met medische zorg. Deze
maandelijkse kliniek begint een steeds grotere vorm aan te nemen. WladiCare draait nu elke
maand een kliniek met twee verpleegkundigen (waaronder Esther) en Moses, die fysiotherapie
geeft aan zowel kinderen als ouderen.
WladiCare ziet veel mensen met een hoge bloeddruk, waardoor er een vaste groep patiënten is
die maandelijks hun medicatie komt ophalen. Als de bloeddruk te hoog is, worden de mensen
echter doorgestuurd naar het ziekenhuis. Verder worden de basisaandoeningen behandeld.
Deze verschillen per tijd van het jaar. De afgelopen maanden zijn bijvoorbeeld veel ouderen en
kinderen met malaria behandeld. WladiCare is blij dat deze mensen geholpen kunnen worden.
Veel lokale ziekenhuizen hadden de afgelopen maanden namelijk weinig goede medicatie,
waardoor mensen naar huis worden gestuurd met paracetamol terwijl malaria een dodelijke
afloop kan hebben.
Op de overige drie donderdagen in de maand worden tevens patiënten gezien, maar dit zijn er
niet meer dan 25 per dag. Door het regenseizoen zijn er, naast de malaria, ook veel
diarreeklachten. Daarnaast wordt op deze dagen ook aandacht besteed aan de hoge bloeddruk,
huidaandoeningen of oorontstekingen.

Hassan neemt een malariatest af op een gewone donderdagmiddag bij WladiCare

Noodhulp
Zoals in een extra nieuwsbrief is beschreven, heeft het Nguludi gebied te maken gehad met een
natuurramp. Door langdurige regen en wind zijn veel huizen beschadigd of helemaal ingestort.
De meeste mensen hebben geen geld voor cement en bakstenen en maken daarom stenen van
modder. Bij langdurige regenval zakken de huizen dan in elkaar.
Dankzij de noodoproep naar mensen in Nederland is een geweldig bedrag van 9680 euro
opgehaald. Inmiddels is al een vijftal mensen geholpen, variërend van alleen een nieuwe muur
en ramen tot het volledig opnieuw opbouwen van het huis. Waar de huizen voorheen een dak
van gras hadden, hebben ze nu een stevig dak van goed hout en zinken platen gekregen. De
laatste werkzaamheden worden afgerond, zodat de mensen straks weer veiliger kunnen wonen
en leven.
Mensen zijn erg dankbaar voor de hulp die geboden wordt. WladiCare heeft gekozen om
allereerst hulp te bieden aan de meest kwetsbaren van de samenleving, zoals een moeder met
psychiatrische problematiek die zorg draagt voor twee kinderen, een gehandicapte man die in
een rolstoel zit, een alleenstaande oude vrouw en een oudere man met mentale problemen.
Daarnaast is het dak van een van de vrijwilligers van WladiCare vervangen. Er staan nog twee
huizen op het programma en dankzij de grote opbrengst van de noodhulp actie kunnen we
verder ondersteunen waar nodig. Het WladiCare team wil u dan ook hartelijk danken en zal
binnenkort foto's op de website zetten.

Dank voor uw ondersteuning
In januari 2019 heeft WladiCare afscheid genomen van Hanne en Jorissa. Zij hebben drie
maanden lang goed geholpen door bijvoorbeeld de kinderen te wegen en de bloeddruk te
meten. Het team van WladiCare was zeer blij met deze extra hulp en willen hen dan ook
hartelijk danken voor alle inzet. Lees hier over de ervaringen van Hanne en Jorissa.
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.

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.

