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In de laatste nieuwsbrief werd beschreven dat Malawi zich op dit moment, op politiek gebied in
een moeilijke tijd bevind. Tot op heden is het nog niet duidelijk of de zittende politieke partij aan
mag blijven en of de herverkiezing van de zittende president rechtsmatig is. Hopelijk komt hier
in februari 2020 meer duidelijkheid over. Tot die tijd kan alleen maar afgewacht worden.
Ondertussen is in november het regenseizoen begonnen. Tot zover is het weer Malawi goed
gezind en hebben we een goede mix van regen en zon. Hopelijk blijft dit weer de komende tijd
aanhouden, zodat er een goede oogst zal zijn.
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
De afgelopen maanden zijn weer veel kinderen
geholpen met likunipala en babymelk. De lijst met
hulpbehoevende kinderen is de laatste periode
langzaam gegroeid naar 111 kinderen. Helaas moest
aan het einde van 2019 geconcludeerd worden, dat
gezien het budget, teveel kinderen hulp ontvangen.
Samen met de vrijwilligers is kritisch gekeken naar
welke kinderen nog hulpbehoevend zijn en welke
kinderen voldoende op gewicht zijn om zonder hulp
van Wladi Care door te kunnen gaan. Echter blijven
altijd aanvragen binnenkomen van moeders met
tweelingen, welke moeilijk geweigerd kunnen worden. Op dat moment wordt gekeken of
moeders met slechts één kind door middel van advies ondersteunt kunnen worden bij het
voeden van hun kind.

Ondersteuning van de ouderen
De ouderen blijven het gehele jaar door een kwetsbare
groep. Om deze reden probeert WladiCare de ouderen
op diverse vlakken te helpen. Zo worden 17 ouderen
iedere twee weken ondersteunt doormiddel van zakgeld.
Daarnaast zijn er veel verzoeken ter ondersteuning van
het dagelijks voedsel. Hierin bieden we zoveel mogelijk
ondersteuning als mogelijk is. Tot slot zijn de ouderen ook
goed vertegenwoordigd wanneer de kerstpakketten en
het kunstmest wordt uitgedeeld. WladiCare is van
betekenis voor de ouderen in het Ngludi gebied.

Medische ondersteuning
De maandelijkse kliniek loopt erg goed. Met name de patiënten met een hoge bloeddruk blijven
toenemen. Op dit moment worden maandelijks 85 patiënten geholpen met medicatie voor de
bloeddruk. Daarnaast worden in de klinieken veel kinderen met huiduitslag, griepverschijnselen
en buikklachten gezien. De patiënten met meer serieuzere problemen, zoals mensen met
kanker, worden ondersteund met geld voor vervoer, zodat ze maandelijks naar het
overheidsziekenhuis kunnen gaan voor chemotherapie.
Het cliëntenaantal van Moses, een van de rahabilitation technician blijft met name door mond op
mond reclame gestaag groeien. Als iedereen zich meldt dan ondersteunt hij 15 kinderen en een
aantal volwassenen met fysiotherapie. Daarnaast neemt Moses in de kliniek met een mogelijk
fractuur onder zijn hoede. Moses controleert of er sprake is van een breuk en patiënten door
moeten naar het ziekenhuis of van een kneuzing. Op het moment van een kneuzing worden
patiënten geholpen met pijnmedicatie en ondersteunend verband.
Helaas hebben we eind november afscheid moeten nemen van Gladys, onze Malawiaanse
verpleegkundige. Zij heeft een andere baan gevonden en is hierdoor niet meer in de
mogelijkheid om WladiCare te ondersteunen. Gezien het grote aantal patiënten, wordt op dit
moment gezocht naar een nieuwe verpleegkundige ter vervanging van Gladys.

Middelbaar onderwijs in Malawi
In september zijn de middelbare scholieren weer begonnen aan het nieuwe schooljaar. Echter
hebben vorig schooljaar slecht iets meer dan 50% van de scholieren in Malawi hun examen
gehaald. Dit betekent dat de overige leerlingen het jaar over moeten doen. Het lage percentage
van geslaagde scholieren komt waarschijnlijk door het nieuwe schoolsysteem. Het is op dit
moment zo dat leraren kinderen en scholieren niet meer laten blijven zitten, ook al zijn de
leerprestaties onvoldoende. Het is voor de scholieren die een jaar over moeten doen te hopen
dat ze eind juli 2020 slagen en beter uit de bus komen van afgelopen jaar.

Kerstpakketten en Kunstmest
Kerstpakketten
Op 20 december mochten weer 75 kinderen en 75
ouderen blij gemaakt worden met een klein
kerstpakket. Het was een fijn samenkomen waarbij
de kinderen eerst met elkaar gezongen hebben en
de ouderen van een afstand hebben toegekeken en
geluisterd. Daarna kreeg iedereen een glaasje
aanmaaklimonade en een mandasi (de Afrikaanse
oliebol). Dit jaar bezat het kerstpakket voor de
kinderen een tasje met een potlood, een schrift,
zeep om te wassen, zeep om kleding te wassen en
bodylotion. De ouderen kregen 1 kg rijst, 1kg bonen,
een flesje olie om te koken, zeep om te wassen,
zeep om kleding te wassen en ook bodylotion.
Iedereen was zichtbaar blij met de kregen pakketjes
en het lekkere eten en drinken.
Kunstmest
Op 27 december zijn veel mensen blij gemaakt met
kunstmest. In eerste instantie was het de bedoeling
dat 100 zakken kunstmest verdeeld zouden worden
over 200 mensen. Dit zou inhouden 25kg kunstmest per persoon. Echter gaven de vrijwilligers
aan dat niet iedereen 25 kg kunstmest nodig had om het stuk grond dat ze bezaten te
bemesten. Om deze reden heeft iedereen 12,5 kg gekregen. Dit heeft tot volg dat meer mensen
geholpen konden worden. Namens de mensen van Nguludi super bedankt en hopelijk op een
goede oost in april 2020.

Noodhulp afgerond
In
november
hebben
de
laatste
werkzaamheden plaatsgevonden aan de
huizen. Terugkijkend op het afgelopen jaar kan
geconcludeerd worden dat veel mensen
geholpen zijn
en dat deze mensen het
aankomende regenseizoen veilig en droog
zitten. De dank is groot en de mensen weten
niet hoe ze ons als organisatie kunnen
bedanken. Voor ons is het voornaamste dat de
mensen hier de hulp vanuit Nederland niet als
vanzelfsprekend aannemen, het waarderen en
hiervoor hun dank uitspreken. Tot slot wil ik in navolging van de mensen hier nogmaals mijn
dank uitspreken aan alle mensen die gedoneerd hebben. U heeft een aantal mensen erg
gelukkig gemaakt door ze een stevig huisje te geven.

Dank voor uw ondersteuning
Het WladiCare team wil u en iedereen bedanken voor het ondersteunen van ons mooie en
waardevolle werk in Nguludi. Dankzij u kunnen wij deze werkzaamheden uitvoeren en veel
mensen op welke manier dan ook in de dorpen ondersteunen. Wij hopen uiteraard dat u ons
ook in 2020 blijft ondersteunen. Ben zo vrij om onze nieuwsbrief naar een ieder te sturen
waarvan u denkt dat zij ons werk ook zouden willen ondersteunen. We kunnen alle hulp
gebruiken op welke manier dan ook! Alvast ontzettend bedankt.

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.

