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Door middel van deze 

kerstbrief wensen wij u een 

fijne kerst en een hoopvolle 

toekomst. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Annemiek en Chiara zijn in 

mei naar Malawi geweest om 

de projecten te bezoeken en 

na te gaan hoe de werkwijze 

verbeterd kan worden. 

Een belangrijke reis waarbij 

veel inspiratie is opgedaan 

voor nieuwe projecten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de donaties voor de 

noodhulp na de heftige 

regenval in het zuiden van 

Malawi, zijn een aantal 

nieuwe huizen gebouwd in 

het Nguludi gebied.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Dovenzorg Malawi vindt dat 
ieder kind recht heeft op onderwijs. 
Basisonderwijs is gratis in Malawi, echter 
moeten de kinderen voor het 
dovenonderwijs op kostschool. Dit 
kostgeld kunnen enkele ouders niet 
betalen en het schoolgeld voor de 
middelbare school is nóg moeilijker. Veel 
leerlingen komen daardoor thuis te zitten.   
 
Dankzij inspanningen vanuit Dovenzorg 
Malawi is een samenwerking gestart met 
Green Malata en Ngozi Center. Inmiddels 
hebben negen dove jongeren een 
opleiding afgerond tot tin smid of 
naaister.   Op dit moment zijn er vijf 
meiden aan het leren om maandverband 
te maken op Green Malata en zijn drie 
jongens begonnen met een opleiding tot 
lasser en timmerman bij Ngozi. Graag 
willen wij al deze jongeren ondersteunen 
om straks hun eigen bedrijf te starten. Dit 
kunnen wij alleen met uw hulp. Helpt u 
mee? 
 
 
 
 

 

Al enige tijd worden negen dove 
leerlingen ondersteund om naar school 
te gaan. Zij zijn dit jaar allemaal 
overgegaan naar de volgende klas. Wij 
zijn blij dat in 2019 ook James en Amos 
naar de middelbare school gaan; twee 
intelligente jongens die anders thuis 
zouden zitten. Helpt u mee in het 
aanschaffen van een uniform of 
schooltas? 
 

 
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. 
 
 
 

FIJNE FEESTDAGEN! 

 

 

     Projecten in  Malawi 

2019 

Ruim 13 jaar lang zet Stichting Dovenzorg Malawi zich in voor het dovenonderwijs 
om het werk voort te zetten dat de Nederlandse broeder Wladimir is gestart. De 
stichting ondersteunt projecten op de dovenscholen in Mountainview, Maryview en 
Mua. Tevens wordt individueel gekeken naar de mogelijkheden per kind, waardoor 
oud-leerlingen van de scholen ondersteund worden in een vervolgopleiding. 
Samen met de lokale broeders, zusters en leerkrachten in Malawi wordt gewerkt aan 
verbetering van de leefomstandigheden voor de kinderen. Daarnaast is een 
kleinschalig project van broeder Wladimir voortgezet, Wladi Care, waarbij de armste 
mensen uit het Nguludi gebied worden ondersteund waar nodig. De Nederlandse 
Esther, al vele jaren werkzaam in Malawi, is degene die deze moeilijke taak uitvoert. 
Het uitdelen van de kerstpakketten in december is altijd weer een mooie afsluiting 
van het jaar. De basisproducten die worden uitgedeeld, zoals zeep en 
zonnebloemolie, is altijd hard nodig en maken dat het nieuwe jaar goed begonnen 
kan worden.  

http://www.dovenzorgmalawi.nl/
mailto:info@dovenzorgmalawi.nl
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Op dinsdag 17 maart 2020 

vindt in Veghel weer de 

solidariteitsmaaltijd plaats. 

Van de opbrengst kunnen 

onze dove jongeren een 

opleiding volgen bij Green 

Malata tot o.a. kledingmaker, 

tin smid of timmerman. 

U bent van harte welkom! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijke projecten voor 

de toekomst: 

 

*  Waterpomp en elektriciteit 

op zonne-energie voor alle 

dovenscholen. 

* Nieuwe bedden voor de 

hostels in Mua. Veel 

kinderen slapen nu op de 

grond. 

* Nieuwe tafels en stoelen 

voor de school in Mua.  

    De kinderen van de 

voorschool maken hun 

werkjes op de grond. De 

kinderen op de 

basisschool zitten met z’n 

tweeën op 1 stoel. 

* Beroepsgericht onderwijs 

voor de kinderen in 

Maryview. 

 

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 

 

 

 

 

In Mua is een supervisor aangenomen om 

de zusters te ondersteunen in de zorg voor 
de oudste jongens. Patrick zorgt er met een 
flinke dosis humor voor dat de jongens hun 
hostel goed opgeruimd en schoon houden.   
 
In Maryview is de watervoorziening 

vernieuwd. Eindelijk komt er weer water 
uit de kraan in de hostels en school en 
hoeven de kinderen niet meer naar de 
waterpomp te lopen.   
 

In Mountainview zijn de kinderen 

verblijd met nieuwe tafels, banken en 
stoelen. Deze zijn gemaakt in een 
workshop waar ook dove mensen werken.   

Kerstfeest toen – kerstfeest nu 

Weet u nog? Het kerstfeest dat Wladimir altijd organiseerde?  

 

Hij kocht dan zo’n 120 vetgemeste kippen, 350 kilo rijst, 45 kratten fanta, een berg 
witte kool, manden vol tomaten, uien, een zak zout, 25 liter slaolie en een berg 
brandhout. Het werd een groot feest, en het werd Wlads feest! 

 

Wladimir wist dat er na zijn overlijden geen groot kerstfeest meer zou plaatsvinden. 
Esther heeft echter een goed alternatief vanuit WladiCare bedacht: het kerstpakket. 
Gezinnen die het zwaar hebben krijgen een pakket met o.a. zeep, olie, rijst en wat 
lekkers.  Voor de kinderen zit er een potlood en schrift bij. Een bijdrage voor deze 
kerstpakketten kunt u storten op ons banknummer o.v.v. kerstpakket. 


