Kerstbrief Dovenzorg Malawi
Ieder kind hoort op school
Door middel van deze
kerstbrief wensen wij
jullie een fijne kerst en een
hoopvolle toekomst, zowel in
Nederland als Malawi!
De kleinste bijdrage betekent
veel voor een leerling in
Malawi. Voor 60 euro kan
een kind een jaar lang
onderwijs volgen op een van
de drie dovenscholen.
Dankzij de inzet van onze
donateurs in 2018 wordt
bijvoorbeeld weer
gevoetbald in Mountainview
en hebben de armste
kinderen in Mua een nieuw
schooluniform gekregen.
Voor meer informatie:
www.dovenzorgmalawi.nl
Voor leuke video’s en
foto’s, neem een kijkje op
onze facebook.
Wilt u de nieuwsbrief
ontvangen? Laat het weten:
info@dovenzorgmalawi.nl

Ruim 12 jaar lang zet Stichting Dovenzorg Malawi zich in voor het dovenonderwijs in Malawi.
Wij zetten het werk voort dat de Nederlandse broeder Wladimir is gestart. Samen met de
lokale broeders en leerkrachten in Malawi wordt gewerkt aan verbetering van de
leefomstandigheden voor de kinderen en zusters die de zorg dragen. Daarnaast wordt ook
individueel gekeken naar de mogelijkheden per kind en verbetering van de kwaliteit van het
dovenonderwijs. Stichting Dovenzorg Malawi ondersteunt projecten op de dovenscholen in
Mountainview, Maryview en Mua. Daarnaast is een kleinschalig project van broeder
Wladimir voortgezet, Wladi Care, waarbij de armste mensen uit het Nguludi gebied worden
ondersteund waar nodig. Om het kerstgevoel over te dragen, krijgen zij jaarlijks een
kerstpakket bestaande uit o.a. zeep, zonnebloemolie, een schrift en potlood.

2018 – Projecten in Malawi
Stichting Dovenzorg Malawi vindt dat ieder
kind recht heeft op onderwijs. Basisonderwijs
is gratis in Malawi, echter moeten de kinderen
op kostschool voor het dovenonderwijs. Dit
kostgeld kunnen enkele ouders niet betalen.
Daarnaast is middelbaar onderwijs duur
waardoor veel kinderen na de basisschool
thuis komen te zitten.
Stichting Dovenzorg Malawi is een pilot
gestart
waarbij
oud-leerlingen
van
Mountainview een beroepsgerichte opleiding
van drie maanden volgen. Op dit moment
krijgen drie jongens een opleiding tot tinsmid.
Negen dove leerlingen uit de omgeving van
Mua zijn uitgevallen op school wegens
armoede in het gezin. Deze leerlingen gaan
dankzij de donaties in Nederland gelukkig
allemaal weer naar de basis of middelbare
school en sturen reg elmatig updates door.

Helpt u ook mee aan een
hoopvolle toekomst met
meer kansen voor de dove
kinderen in Malawi?
IBAN:
NL26RABO0125349874
t.n.v. Stg Dovenzorg Malawi
te Sint Michielsgestel

WladiCare wordt door Esther gerund,
waarbij de mensen in het Nguludi gebied elke
donderdag
worden
ondersteund
met
babyvoeding, reparaties aan huizen, kleding,
dekens,
kunstmest
schoolkosten
of
transportgeld voor het ziekenhuis. Daarnaast
is een mobiele kliniek gestart waar mensen
terecht kunnen voor medische ondersteuning.

In Mua zijn hostel 4 en 6 gerenoveerd en
hebben de jongens eindelijk een veilig,
schoon thuis gekregen. Daarnaast heeft de
lokale bevolking een extra zakcentje kunnen
verdienen door de werkgelegenheid. Vele
vrouwen hebben hard gewerkt door water en
zand te halen. Tijdens de verbouwing is
tevens de watervoorziening aangepakt,
waarbij de leidingen zijn gerepareerd en de
toiletten vernieuwd.
De voorschool is opgevrolijkt met educatieve
muurschilderingen, zodat leerkrachten hun
lessen kunnen geven met behulp van hun
eigen klaslokaal.
In Maryview waren voorheen alleen gewone
wc’s en weinig geld voor water, waardoor
kinderen met emmers water van de pomp
hun wc’s moesten doorspoelen. Dit is
onhygiënisch en tijdrovend, waardoor vier
nieuwe pitlatrines zijn gebouwd.
In Mountainview wordt het meubilair
gerepareerd en is de voorschool net als in
Mua voorzien van prachtige educatieve
muurschilderingen.

FIJNE FEESTDAGEN!

