
De	 afgelopen	 drie	 maanden	 waren	 opnieuw	 veel	 nieuwe
aanvragen	 wat	 betreft	 de	 babymelk	 en	 een	 enkele	 voor	 de
likunipala.	Elke	maand	krijgen	100	kinderen	likunipala	en	dat	 is
al	 boven	 het	 gemiddelde,	 waardoor	 noodgedwongen	 een	 stop
is	 ingelast.	 Veel	 kinderen	 hebben	 nog	 steeds	 ondergewicht,
maar	van	een	aantal	gaan	we	binnenkort	 toch	afscheid	nemen
omdat	andere	kinderen	het	meer	nodig	hebben.		
	
De	aanvragen	voor	babymelk	(lactogen)	zijn	moeilijk	te	negeren.
Vorige	week	kwam	er	een	vrouw	wiens	zus	de	week	daarvoor
was	overleden.	Het	baby’tje	van	haar	zus	was	nog	erg	klein	en
kon	 alleen	 nog	 maar	 melk	 drinken.	 Het	 is	 onmogelijk	 om	 dan
nee	te	zeggen.

Na	 de	 heftige	 regenval,	 wind	 en	 overstromingen	 is	 een	 mooi	 bedrag
opgehaald	 om	 een	 aantal	 huizen	 in	 het	 Nguludi	 gebied	 te	 kunnen
bouwen.	 Inmiddels	zijn	er	al	bijna	acht	huisjes	klaar	en	 is	WladiCare	nu
bezig	met	de	laatste	twee.	De	dank	en	waardering	is	erg	groot,	aangezien
mensen	nu	een	veilig	en	goed	onderkomen	hebben	bij	 slecht	weer.	Het
geld	dat	daarna	overblijft	wordt	besteed	aan	voedsel	(mais),	aangezien	de
oogsten	door	de	overstromingen	zijn	mislukt.	De	mensen	die	WladiCare
ondersteunt	 zijn	 over	 het	 algemeen	 ouderen	 en	 mensen	 met	 een
lichamelijke	en/of	geestelijke	beperking.

Bedankt	voor	uw	interesse	in	WladiCare.
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Het	 zijn	 momenteel	 moeilijke	 tijden	 in	 Malawi,	 met	 name	 op	 politiek	 gebied.	 Sinds	 de
verkiezingen	in	mei	heerst	veel	onrust.	De	bevolking	is	het	er	niet	mee	eens	dat	de	president	is
herkozen.	 Velen	 denken	 dat	 hij	 weer	 heeft	 gewonnen	 door	 corruptie.	 Voorheen	 werd	 dit
gemakkelijker	geaccepteerd,	maar	nu	hebben	andere	partijen	een	rechtszaak	geopend	en	het	is
nu	 afwachten	 wat	 daar	 uitkomt.	 De	 bevolking	 wil	 dat	 de	 president	 (Peter	 Mutharika)	 en	 de
voorzitter	 van	 de	 verkiezingscommissie	 (Jane	 Ansah)	 aftreden.	 Er	 zijn	 door	 het	 hele	 land
demonstraties	geweest.	Malawi	staat	erom	bekend	een	vredelievend	volk	 te	zijn,	maar	helaas
ontstaat	 tijdens	de	protesten	veel	narigheid,	 zoals	dingen	 in	brand	steken	en	vechten	met	de
politie.	Wij	hopen	op	een	goede	afloop.

Ondanks	 de	 roerige	 tijd,	 zijn	 de	 werkzaamheden	 van	 WladiCare	 de	 laatste	 maanden	 goed
verlopen.	 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

Esther	vertelt:
"Afgelopen	donderdag	hadden	we	een	schrijnend	verhaal	van	een	18-jarig	meisje	met	hiv.	Begin	augustus	heeft
zij	een	tweeling	gekregen.	Tijdens	de	zwangerschap	is	de	20-jarige	vader	overleden	aan	aids.	We	hebben	een
goed	 gesprek	 gevoerd,	 waarbij	 we	 ook	 oma	 hebben	 aangesproken	 op	 haar	 verantwoordelijkheden	 om	 het
meisje	voorlichting	te	geven	over	zwanger	worden	en	veilig	vrijen.	Er	is	afgesproken	dat	ze	aan	de	prikpil	gaat
en	dat	 ze	open	 is	 over	 haar	 hiv-status	mocht	 ze	 in	 de	 toekomst	 een	nieuwe	vriend	 krijgen.	Het	 is	 pijnlijk	 en
verdrietig	als	je	naar	haar	twee	kleine	hummeltjes	kijkt.	De	toekomst	is	nu	niet	erg	rooskleurig."

Ondersteuning	van	de	ouderen
De	voedselprijzen	zijn	voor	veel	mensen	te	hoog.	De	Malawianen	met	een	goede	baan	lijden	er
niet	onder,	maar	de	mensen	in	de	dorpen	eten	minder	op	een	dag.	Een	zak	mais	van	50	kg	is
momenteel	zo’n	18	euro,	terwijl	de	gemiddelde	Malawiaan	in	het	dorp	maandelijks	rond	de	25
euro	te	besteden	heeft.	Door	lichamelijke	klachten	hebben	met	name	de	ouderen	het	erg	zwaar.
Zij	 kunnen	zelf	nog	maar	weinig	werk	verzetten	en	dat	maakt	het	moeilijk	om	zorg	 te	dragen
voor	 zichzelf	 en	 hun	 kleinkinderen.	 Elke	 donderdag	 zijn	 ze	 toch	 weer	 bij	 WladiCare,	 op	 hun
blote	voeten	en	in	ongewassen	kleding,	met	een	vriendelijke	grote	glimlach	en	veel	respect.	Het
is	fijn	dat	WladiCare	ze	nog	een	steuntje	in	de	rug	kan	geven.

Medische	ondersteuning
De	maandelijkse	 kliniek	 blijft	 druk	 bezocht.	 Afgelopen	 donderdag	 bezochten	 zo’n	 80	mensen
WladiCare	voor	het	meten	van	de	bloeddruk	en	de	bijbehorende	medicatie	en	dan	nog	ruim	25
patiënten	 met	 andere	 klachten	 zoals	 diarree	 en	 huidklachten.	 Brandend	 maagzuur	 komt	 ook
veel	voor,	waarbij	mensen	dan	vaak	denken	dat	ze	hartklachten	hebben.	Gelukkig	is	dit	met	een
eenvoudig	maagtabletje	op	te	lossen.
WladiCare	werkt	met	een	kleine	groep	en	de	samenwerking	verloopt	erg	goed.	Gladys	 is	een
Malawiaanse	verpleegkundige	en	heeft	veel	ervaring	met	het	werken	in	de	dorpen.	Judith	is	een
Malawiaanse	die	veel	ervaring	heeft	opgedaan	door	het	werken	met	artsen	in	andere	dorpen	en
Moses	(fysiotherapeut)	ziet	alle	mensen	en	kinderen	met	een	lichamelijke	beperking,	zoals	een
halfzijdige	verlamming.	Moses	geeft	veel	uitleg	en	 leert	 familieleden	verschillende	oefeningen,
zodat	ook	 in	de	 thuissituatie	wordt	geoefend.	Hassan	 is	van	alle	markten	 thuis	door	 jarenlang
ervaring.	 Hij	 doet	 bijvoorbeeld	 malariatesten,	 meet	 de	 bloeddruk	 en	 helpt	 met	 de	 medicatie.
Andere	 vrijwilligers	 van	 WladiCare	 helpen	 ook	 	 bij	 de	 kliniek	 door	 bijvoorbeeld	 de	 juiste
hoeveelheden	pillen	in	zakjes	te	doen.	WladiCare	kan	dus	veel	mensen	helpen	door	deze	fijne
samenwerking.

De	koude	wintermaanden	in	Malawi
In	juni	heeft	WladiCare	350	dekens	mogen	uitreiken	aan	jong	en	oud.	Het	was	geen	overbodige
luxe,	want	de	winter	is	erg	koud	geweest.	Met	name	’s	avonds	en	’s	nachts	is	het	nog	erg	koud.
Door	te	dansen	en	zingen	hebben	de	mensen	hun	dankbaarheid	geuit,	wat	altijd	weer	mooi	en
fijn	is	om	te	zien.
Esther	 heeft	 van	 Polish	 Medical	 Mission	 een	 mooie	 donatie	 gekregen	 in	 de	 vorm	 van
winterjassen	 en	 bodywarmers.	 Aangezien	 Esther	 voor	 twee	 projecten	 werkt,	 heeft	 ze	 een
gedeelte	 meegenomen	 voor	 de	 kinderen	 van	 WladiCare.	 Een	 donatie	 die	 graag	 werd
verwelkomd	in	deze	koude	tijd!	

Noodhulp	2019

Dank	voor	uw	ondersteuning
WladiCare	wil	graag	iedereen	bedanken	voor	alle	ondersteuning	op	het	gebied	van	babymelk,
noodhulp	of	in	het	algemeen.	Daarnaast	wil	WladiCare	graag	Hassan	en	de	andere	vrijwilligers
extra	 bedanken	 voor	 hun	 tomeloze	 inzet	 omtrent	 het	 regelen	 van	 de	 noodhulp.	 Naast	 haar
werkzaamheden	 bij	 Baobab	 Kids	 is	 het	 voor	 Esther	 namelijk	 niet	 haalbaar	 om	 naast	 de
donderdagen	steeds	naar	het	Nguludigebied	te	gaan.
Voor	het	medische	gedeelte	is	WladiCare	nog	op	zoek	naar	extra	sponsoring.	Maandelijks	wordt
ruim	 150	 euro	 uitgegeven	 aan	 medicatie	 en	 vervoer	 naar	 het	 ziekenhuis	 voor	 zeer	 zieke
mensen	 of	 medische	 hulp	 die	 WladiCare	 niet	 kan	 bieden.	 Wie	 weet	 zijn	 er	 mensen	 in	 uw
omgeving	die	graag	een	steentje	bij	willen	dragen	en	WladiCare	kunnen	ondersteunen	 in	het
goede	werk	dat	zij	doen.	Wij	horen	het	graag!

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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