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We zijn nog niet eens halverwege 2020, maar het is al een bewogen jaar in Malawi.
De oogst heeft het gelukkig goed gedaan. De meeste mensen hebben hun mais uit het veld
gehaald en verwerkt. Hier wordt maismeel van gemaakt, zodat ze nsima kunnen eten.
Er is sinds augustus 2019 politieke onrust geweest door de verkiezingen, omdat de oppositie
een rechtszaak had aangespannen op verdenking van verkiezingsfraude. In februari heeft de
rechtbank eindelijk uitspraak gedaan en de oppositie in het gelijk gesteld. Er zullen
herverkiezingen gaan plaatsvinden, waar veel mensen erg blij mee zijn. Wanneer dit gaat
gebeuren is nog onduidelijk, aangezien de huidige president dit zoveel mogelijk tegenwerkt.
Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de situatie in Malawi en hopen
wij dat u enthousiast blijft over de werkzaamheden van WladiCare. Hierbij zal extra aandacht
zijn voor het coronavirus, wat ook in Malawi een grote zorg is.

Corona in Malawi
7 beademingsapparaten voor ruim 18 miljoen mensen
Sinds april 2020 heeft het coronavirus Malawi bereikt. Op dit moment zijn er 37 officiële
besmettingen en zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het is afwachten
hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Zaterdag 18 april werd er door de regering een lockdown
van drie weken afgeroepen. Dit resulteerde in vele protesten. Hoe kunnen de Malawianen, die
bij de dag leven en betaald krijgen, eten voor drie weken inslaan? Velen verdienen elke dag net
genoeg om voor hun familie eten te kopen. Een organisatie die opkomt voor de rechten van de
mens heeft vervolgens de lockdown opgeschort. De belangrijkste reden is dat de overheid eerst
maatregelen moet treffen voor een grote groep kwetsbare mensen, die tijdens een lockdown erg
zouden lijden en omkomen van de honger. De opschorting is verlengd met vijf dagen en het is
nog afwachten wat er gaat gebeuren.
Veel lokale ziekenhuizen nemen nog maar een beperkt aantal patiënten aan en weigeren
behandeling aan coronapatiënten. Er zijn voor het ziekenhuispersoneel onvoldoende
beschermingsmiddelen en er wordt tot nog toe niets concreets vanuit de regering gedaan om dit
te veranderen. Malawi is absoluut niet in staat om grote aantallen coronapatiënten te
behandelen.
Er is weinig kennis in de dorpen over het virus. De overheid brengt nieuws over het coronavirus
via tv, WhatsApp of de radio, waardoor ze veel arme mensen niet bereiken. Het team van
WladiCare heeft daarom lange wandelingen door het Nguludi gebied gemaakt, waarbij
voorlichting is gegeven over het coronavirus. De mensen zijn dankbaar voor de adviezen.
Vanuit WladiCare kunnen we helaas niet meer doen dan kennis verspreiden en ons aan de
regels houden. Wij hopen dat de Malawianen blijven luisteren naar de adviezen en het virus
zich niet al te snel gaat verspreiden.

De werkzaamheden in Malawi
Ondersteuning van de kleinsten
Ruim 100 kinderen bij WladiCare worden ondersteund met likunipala (voedingrijke pap). De
vraag blijft echter groeien, waardoor we een aantal kinderen uit het programma hebben
gehaald. Deze kinderen hebben voldoende gewicht om zonder hulp van WladiCare door te
gaan. Er is nu weer enige ruimte voor nieuwe aanmeldingen van ernstig ondervoede kinderen.
Sinds kort ondersteunt WladiCare ook een moeder met een drieling van 8 maanden. De vader
van de kinderen is nergens meer te bekennen en de moeder staat er alleen voor. Gelukkig krijgt
ze veel hulp van familie en buren, maar financieel moet ze het uiteraard zelf doen. Dat valt nog
niet mee. Vanuit WladiCare geven we de drieling elke maand likunipala en babymelk. Tot
éénjarige leeftijd krijgen ze babymelk om extra te ondersteunen, want de borstvoeding lukt niet.
Een kind van 8 maanden dat slechts 5,5 kg weegt is zorgelijk, dus we hopen altijd dat de
kinderen met de extra voeding langzaam gaan groeien. Gelukkig gebeurt dit bij de meesten.

Ondersteuning van de ouderen
De boodschap over de ouderen in Nguludi is eigenlijk elke keer hetzelfde. Deze groep mensen
heeft het erg zwaar met al hun verantwoordelijkheden naar hun kinderen en kleinkinderen.
Gelukkig hadden velen een goede oogst dit jaar, dus zal er de komende maanden genoeg
nsima zijn. Daarna zal het lastig worden, omdat maismeel en andere dagelijkse boodschappen
dan weer gekocht moeten worden. De ouderen die we ondersteunen zijn altijd ontzettend
dankbaar voor het kleine beetje dat door Nederland wordt bijgedragen.

Medische ondersteuning
De afgelopen maanden is het zwaar geweest om de kliniek te draaien, omdat Esther de enige
verpleegkundige was. Gelukkig heeft WladiCare inmiddels een ervaren team, dus kan Esther
goed ondersteund worden. Begin 2020 was malaria een ernstig probleem. Gelukkig konden we
vele patiënten testen en medicatie aanbieden. Daarnaast is er een groot aantal patiënten met
een hoge bloeddruk. Deze groep blijft alsmaar groeien. Echter kunnen slechts 80 mensen op
een dag worden geholpen. Bij velen is de bloeddruk veel te hoog en medicatie nodig om een
eventuele hersenbloeding te voorkomen.
Sinds maart werd WladiCare ondersteund door een Nederlandse verpleegkundige die samen
met haar echtgenoot als missionaris werkzaam was in Malawi. Helaas hebben zij het land
verlaten vanwege het coronavirus en is het onduidelijk wanneer ze terugkomt.

Esther vertelt: "Laatste hadden we een 23-jarige vrouw die ernstig ziek
was. Ze kon niet meer op haar benen staan en was erg verward. Haar
moeder en zus moesten haar baby aan haar borst houden, omdat ze niet
meer in staat was om zelf borstvoeding te geven. Ik heb alle basistesten
gedaan, maar er kwam niets opvallends naar voren. Het verbaasde me
dat ze niet naar een gewoon ziekenhuis waren gegaan, gezien de ernst
van de situatie. Ik heb mijn bevindingen opgeschreven en ze
doorgestuurd naar het ziekenhuis. Twee weken later kwam ze weer bij
WladiCare. Ik was blij en opgelucht, want ze was een totaal andere
vrouw. Het bleek een enorme uitdroging te zijn geweest en het feit dat ze
haar hiv medicatie niet slikte. Waarschijnlijk heeft de combinatie haar zo
ziek gemaakt".

Dank voor uw ondersteuning
Het team van WladiCare wil u sterkte toewensen in deze moeilijke tijd waar we ons allen in
bevinden. Ondanks de moeilijke tijd hoopt WladiCare dat u de mensen in Malawi niet zal
vergeten. Zonder uw hulp kunnen we WladiCare namelijk niet draaiende houden.
Voor degenen die bidden, neemt u ons alstublieft mee in uw gebed. Er worden in Malawi nog
veel moeilijke periodes verwacht het komende jaar.

Klik op de foto voor een video waarbij aandachtig wordt geleerd hoe je op een goede manier je handen moet wassen.

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.

