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Het is lang geleden dat u iets van WladiCare heeft vernomen. Esther is langere tijd ziek
geweest en is nog altijd herstellende. Het afgelopen jaar is voor haar erg zwaar geweest en dat
heeft z’n tol geëist, met stress en bijkomende gezondheidsklachten. Door de goede
samenwerking met de vrijwilligers is WladiCare echter gewoon doorgegaan en hebben de
mensen in Nguludi de zorg gekregen die hard nodig was. Esther is hierbij op de achtergrond
betrokken gebleven.
In Malawi is het de afgelopen periode rustig geweest. De nieuwe regering lijkt de zaken goed op
te pakken en probeert schoon schip te maken. Het zal nog wel een tijd duren voordat ze de
narigheid – vooral op het gebied van financiën – van het vorige kabinet weten op te lossen.
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 opnieuw een grote zorg is.

Corona in Malawi
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over corona in Malawi. Het ging lange tijd goed, waardoor
de scholen weer open konden. Helaas is er een heftige tweede coronagolf door de ZuidAfrikaanse variant en zit het land opnieuw in strenge lockdown. Ondanks dat alle scholen weer
gesloten zijn, lijken de meeste Malawianen het niet erg serieus te nemen. Er worden nauwelijks
maskers gedragen, handen wassen gebeurt minimaal en afstand houden lijkt moeilijk. De regels
zijn wel verscherpt, maar nog steeds houdt niet iedereen zich eraan.
Helaas lopen de cijfers van positief geteste mensen snel op. Dat is verdrietig en pijnlijk, want de
medische zorg in Malawi is niet goed. Er zijn slechte voorzieningen voor het zorgpersoneel en
weinig noodzakelijke apparatuur voor de patiënten, zoals beademingsmachines. Gelukkig komt
er wel wat hulp van buitenaf, maar dit zal niet voldoende zijn.

De werkzaamheden in Malawi
Ondersteuning van de kleinsten
De afgelopen maanden heeft WladiCare 35 kinderen voorzien van babymelk. Er zijn 16
kinderen die wekelijks melk krijgen omdat ze jonger dan 6 maanden zijn. Daarna krijgen de
kinderen om de week babymelk en 5 kg likunipala per maand.
De afgelopen tijd kregen maar liefst 114 kinderen likunipala. Een grote groep, want normaliter
ligt het maximum tot 90 kinderen. Dat betekent dat de komende tijd weer kritisch gekeken moet
worden wie van de kinderen de voedingrijke pap het minst nodig heeft. Dit is geen leuke taak,
maar wel noodzakelijk om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren binnen het budget
dat we hebben.

Ondersteuning van de ouderen
Een selecte groep ouderen in Nguludi heeft iedere twee weken weer een kleine bijdrage
ontvangen voor de basale boodschappen. Verdrietig nieuws, want één oudere is overleden.
Hierdoor is wel weer een plekje vrij gekomen voor een andere oudere. De ouderen hebben het
extra moeilijk in het najaar, want voedselprijzen zijn hoger. Wanneer de mais net is geoogst,
kost een zak mais van 50 kg ongeveer 5 euro. Nu is de prijs voor zo’n zak mais echter ruim 12
euro. Een oudere zonder inkomsten – met zorg voor kleinkinderen - kan dit dan niet betalen en
eet daardoor 1, soms 2 keer per dag.
In november 2020 is een nieuw huis gebouwd voor een oudere dame. In eerste instantie was zij
door WladiCare geholpen met houten palen en zinken platen voor het dak. De dorpelingen
droegen bij door stenen te maken en het huis te bouwen met zand en modder. Helaas was het
huisje daarna ingestort door een flinke regenbui. In overleg met het bestuur in Nederland is een
nieuw, stevig huis met cement en zand gebouwd. Nu kan ze veilig en droog binnen zitten
wanneer het regent. Namens deze dame, hartelijk dank voor de ondersteuning!

Medische ondersteuning
Iedere maand wordt door het goede team vrijwilligers van WladiCare een kliniek gedraaid. De
opkomst blijft groot. Er zijn gemiddeld 100 mensen die de kliniek bezoeken voor een hoge
bloeddruk. Veel ouderen die voor medicatie voor hun bloeddruk komen, hebben zo’n hoge
bloeddruk dat we ons verbazen dat ze hier nog geen andere gevolgen van hebben gehad.
Daarnaast zijn er meestal 30 tot 40 mensen voor andere lichamelijke klachten. Dit zijn
bijvoorbeeld mensen met astma of huidaandoeningen.
In deze regentijd ziet WladiCare ook veel kinderen met diarree en wormen in hun buik door het
slechte drinkwater en spelen op blote voeten. Dit zijn gelukkig kleine problemen die gemakkelijk
op te lossen zijn met een tabletje. Vergeleken met andere jaren heeft WladiCare dit jaar nog
weinig malariapatiënten gehad. Hopelijk blijft dit zo.
Wanneer het onduidelijk is wat er aan de hand is of de klachten buiten onze basiszorg vallen
(zoals bij kankerpatiënten), krijgen mensen soms geld om naar het ziekenhuis te gaan. Gelukkig
heeft WladiCare twee fantastische verpleegkundigen die goed kunnen helpen. Diane is een
Malawiaanse verpleegkundige en Rieneke is een Nederlandse verpleegkundige, woonachtig in
Malawi. We zijn heel erg blij met hun toewijding!
Moses - onze fysiotherapeut – komt iedere twee weken mee voor de kinderen met een
lichamelijke en soms verstandelijke beperking. Hij ziet gemiddeld zo’n 17 kinderen per maand.
Daarnaast helpt Judith mee als vertaalster en geeft zij voorlichting aan de mensen over een
gezonde levensstijl om de bloeddruk te verlagen. De afgelopen tijd heeft ze vooral veel
voorlichting gegeven over goede hygiëne en coronamaatregelen.

Kerst & Kunstmest
De feestdagen in Malawi zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. De ouderen hebben een
kerstpakket ontvangen met bonen, rijst, olie, zeep en bodylotion. De kinderen kregen een
pakketje voor het nieuwe schooljaar met een schrift, potlood, zeep en bodylotion. Daarnaast
kreeg iedereen sobo (limonade) en een mandasi (soort oliebol). Iedereen heeft genoten van
deze feestelijke dag!
Begin 2021 is ook weer kunstmest uitgedeeld. Dit keer werd de groep gehalveerd, wat
betekende dat slechts 100 mensen kunstmest kregen. De nieuwe overheid heeft namelijk de
zakken kunstmest (50 kg) voor de arme Malawianen in prijs verlaagd (van 20 naar 5 euro). Dit
werkt echter alleen als je een coupon had gekregen en dan moest je op de lijst van de chief
staan in het gebied waar je woonde. Stond je hier niet op, had je pech en ging de korting niet
op.
De vrijwilligers van WladiCare hebben kritisch gekeken wie niets heeft gekregen, maar wel een
stuk grond heeft waar maïs op was gezaaid. Deze mensen hebben 25 kg kunstmest gekregen.
Tot zover is het regenseizoen goed en met behulp van de kunstmest groeit de mais bij velen
goed. Er is goede hoop op een succesvolle oogst!

Dank voor uw ondersteuning
In deze voor ons allemaal moeilijke tijden, wil WladiCare de mensen in Nederland bedanken
voor alle donaties. Wij hopen dat u dat de komende periode wil blijven doen, want de situatie in
Malawi wordt er met de uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant niet beter op. Het zorgstelsel in
Malawi is kwetsbaar en een hoopvolle toekomst met vaccinaties is nog lang niet in zicht.
Het team van WladiCare wenst u allen kracht toe, want weet dat ook in Nederland het
coronavirus nog een groot probleem is. Stay safe!

Bedankt voor uw interesse in WladiCare.
Zikomo kwambiri aan Gert van de Pol voor de prachtige foto's!
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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.

