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 in Malawi!
Dankzij de inzet van onze
donateurs in 2020 hebben
we het afgelopen jaar vele
projecten kunnen realiseren.
Voor meer informatie:
www.dovenzorgmalawi.nl

Ruim 14 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 partners in Malawi is in 2020 opnieuw gewerkt aan verbetering van de
leefomstandigheden voor de kinderen op de dovenscholen in Mua, Mountainview en
Maryview. Daarnaast lopen de projecten Green Malata en Ngodzi voorspoedig, waarbij dove
jongeren een vakopleiding volgen en worden ondersteund in het starten van een eigen
bedrijf. Om thuiszitters te voorkomen is ook dit jaar op individueel niveau gekeken naar
ondersteuning in het volgen van dovenonderwijs (Project Mwayi). Daarnaast is Wladi Care
nog altijd een belangrijk project voor de ouderen, gehandicapten en baby’s en kinderen in het
Nguludi gebied. Fijn dat voor deze groep mensen ook dit jaar een kerstfeest wordt
georganiseerd!

Voor leuke video’s en
foto’s, neem ook eens een
kijkje op onze facebook.
Wilt u de nieuwsbrief
ontvangen? Laat het weten:
info@dovenzorgmalawi.nl

De kleinste bijdrage betekent
veel in Malawi. Voor 100
euro kan een jongere een
beroepsopleiding van 7
maanden volgen.

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 Nederland blikken we terug op een jaar
vol veranderingen binnen de stichting. Ten
eerste heeft Philip van Eekeren na 13 jaar zijn
taak als penningmeester overgedragen aan Nan
de Graaf. Daarnaast is Chiara Somers gestopt als
bestuurslid en zullen ook Vincent Elemans,
Gerard Cleijne en Nelly van Kalmthout aftreden
als bestuurslid. Zonder de inzet van deze
fantastische mensen bestond er geen Dovenzorg
Malawi. Namens het huidige bestuur, inmiddels
uitgebreid met Lily Luijckx, de mensen met wie
zij hebben samengewerkt en de dove kinderen
in Malawi willen wij hen bedanken voor alles dat
ze hebben betekend. Zikomo kwambiri!
In Malawi zijn ook de nodige veranderingen
geweest. Na politieke onrust in het land is in juni
een nieuwe president gekozen, waardoor
hopelijk meer aandacht komt voor de
gezondheidszorg en het onderwijs. Daarnaast
heeft ook Malawi lange tijd in lockdown gezeten.
Het aantal coronabesmettingen valt mee in
vergelijking met Europese landen, maar tijdens
de lockdown is het voor veel mensen erg zwaar
geweest. Naast het gebrek aan onderwijs voor
een paar maanden en het uitstellen van de
examens, zijn bijvoorbeeld veel meiden zwanger
geraakt tijdens de lockdown.

Onderwijs
en
zelfontwikkeling
in
combinatie met seksuele voorlichting blijft
belangrijk in Malawi. Dovenzorg Malawi is
daarom druk bezig met het opzetten van een
programma waarbij de dove leerlingen
worden geïnformeerd over (seksuele)
relaties en geïnspireerd over het belang van
onderwijs en de keuzes die je maakt voor je
toekomst. Vind u dit ook zo belangrijk?
De samenwerking met de broeders FIC is
op een lager pitje gezet. Er zijn veel
veranderingen geweest binnen FIC Malawi
en dit kwam niet ten goede aan de dove
kinderen in Malawi. Inmiddels is een
prachtig team van lokale (dove) Malawianen
opgezet die zich met hart en ziel inzetten
voor de dove kinderen en jongeren. Zij zijn
verantwoordelijk voor veel geslaagde
projecten in 2019 en 2020 en wij hebben er
het volste vertrouwen in dat nog velen gaan
volgen!
Wilt u weten wat we het afgelopen jaar
allemaal hebben bereikt in Malawi met
behulp van uw donatie? Lees dan verder op
de achterkant van deze kerstbrief.

Kerstbrief Dovenzorg Malawi
Projecten in 2020
Naar aanleiding van het werkbezoek in 2019, werd de
dovenschool in Mua prioriteit van de stichting. Onder
leiding van Lucy Siwinda en het schoolmanagement zijn talloze
projecten in en om Mua succesvol volbracht. Dit betekent dat
er inmiddels een waterpomp op zonne-energie is, waardoor de
school, docentenwoningen en de oudste jongens in hostel 6
altijd stromend water hebben uit de kraan. Daarnaast zijn
nieuwe stapelbedden gemaakt door oud-leerlingen van
Ngodzi, waardoor een aantal kinderen niet meer op de grond
hoeven te slapen. De jongens van Ngodzi hebben tevens
nieuwe bureaus voor de kinderen gemaakt, zodat de leerlingen
niet bij elkaar aan een kapotte tafel moeten zitten of hoeven te
vechten om een stoel. De kinderen op de voorschool leren
inmiddels ook vanaf een bank en tafel en hoeven niet meer
liggend op de grond hun werk te maken. Naast deze projecten
worden de zusters in Mua nog altijd ondersteund in de zorg
voor de kinderen. Met hulp van Dovenzorg Malawi zijn twee
dove werknemers aangenomen die op de kinderen toezien.
Ieder kind hoort op school. Voor sommige kinderen is dit
alleen niet haalbaar door armoede in het gezin. Project
Mwayi zorgt ervoor dat 13 kinderen basis- en middelbaar
onderwijs kunnen volgen. Gedurende de lockdown hebben de
kinderen geen onderwijs gevolgd en hebben wij ze van boeken
voorzien. Onze leerlingen in Malawi hebben geen smartphone
of laptop en er was nauwelijks digitaal onderwijs. Er werd
soms via de radio les gegeven, alleen heeft dat voor de dove
kinderen natuurlijk weinig zin.
Vanaf januari wordt het aantal kinderen uitgebreid en gaat de
stichting 18 leerlingen ondersteunen in het schoolgeld, waarbij
ouders ook gedeeltelijk meebetalen aan het levensonderhoud
van de kinderen en hun verantwoordelijkheid nemen waar
mogelijk.
Op de dovenschool in Maryview zijn alle voorzieningen
getroffen en materialen gekocht om de kinderen in groep 6, 7
en 8 drie jaar lang te onderwijzen in naaien en timmeren.
In Mountainview zijn het afgelopen jaar geen projecten
geweest. Intensief contact met de directrice blijft aanwezig,
maar er zijn op dit moment geen nieuwe projectaanvragen.

Oud-leerlingen van Mountainview volgen wel verschillende
opleidingen in naaien, timmeren of metselen op het
instituut van Green Malata. Gedurende de corona
lockdown kregen de jongeren materialen mee om thuis aan
de slag te gaan en zijn ze op afstand begeleid. Na afloop van
hun opleiding starten ze een eigen bedrijf en krijgen daarbij
regelmatig opdrachten vanuit Green Malata, bijvoorbeeld in
het maken van maandverband. Zo verdienen ze hun eigen
brood.
Bij het trainingscentrum van Ngodzi zijn inmiddels 8
nieuwe meiden gestart met een naaiopleiding. Het was even
wennen, maar inmiddels hebben ze hun draai gevonden. Ze
wonen met z’n allen in een huis naast Ngodzi en hebben
vanuit de stichting allemaal een matras gekregen, zodat ze
niet op een rieten mat hoefde te slapen. Voor ons een
vanzelfsprekendheid, voor de meiden in Malawi een
bijzondere gift! De drie jongens die afgelopen jaar zijn
afgestudeerd op Ngodzi zijn zelfstandige ondernemers
geworden en worden door de stichting ingehuurd voor
projecten, zoals het meubilair in Mua.

Mogelijke projecten voor 2021
-

-

-

Een waterpomp op zonne-energie op het terrein
van de zusters en hostels in Mua, zodat ook de
zusters, hostel 1 t/m 5 en het ondersteunend
personeel altijd van water is voorzien.
Een extra curriculair lesprogramma over seksuele
relaties, carrière maken en een stabiele toekomst
creëren
door
seksuele
voorlichting,
sportactiviteiten en dove gastsprekers.
Het onderwijzen van leerkrachten en kinderen over
permacultuur, een effectieve manier van landbouw.
Extra bedden voor de hostels in Mua, zodat geen
enkele leerlingen op de grond hoeft te slapen of zijn
bed hoeft te delen.

FIJNE FEESTDAGEN!

