
Stukje	uit	de	brief	van	Lucy	Siwinda:

"We	are	thankful	of	donors	for	making	the	initiative	Ngodzi	to	happen,
we	hope	in	long	way	the	boys	and	girls	will	be	empowered	themselves
after	 completion	 of	 training	 and	 alleviating	 themselves	 from	pangs	 of
poverty."

Green	Malata
Yos	 heeft	 haar	 vrienden	 en	 familie	 gevraagd	 een	 donatie	 over	 te
maken	 naar	 Dovenzorg	 Malawi	 en	 velen	 hebben	 dit	 gedaan.	 Het
mooie	bedrag	zal	worden	besteed	aan	Green	Malata.
Yos	heeft	 in	de	afgelopen	 jaren	hard	gewerkt	om	dit	project	van	de
grond	 te	 krijgen.	 Dankzij	 haar	 inspanning,	 enthousiasme	 en
doorzettingsvermogen	heeft	zij	ervoor	gezorgd	dat	oudleerlingen	van
Mountainview	een	vakopleiding	konden	volgen	bij	Green	Malata.	 In
overleg	met	de	directrice	van	Mountainview	en	het	management	van
Green	 Malata	 wordt	 gekeken	 wanneer	 een	 nieuwe	 groep	 dove
jongeren	kan	starten.	De	vorige	groep	is	inmiddels	in	loondienst	van
Green	Malata	en	maakt	maandverband	voor	Oxfam	Novib.

Stichting	 Dovenzorg	 Malawi	 zoekt	 nog
enthousiaste	nieuwe	bestuursleden.
	
Heb	je	affiniteit	met	Malawi	en/of	dove	kinderen?
Beheers	je	de	basis	van	de	Engelse	taal?
Denk	je	graag	mee	over	projecten	en	kun	je	omgaan	met
de	 Malawiaanse	 manier	 van	 werken?	 Oftewel,	 ben	 je
geduldig?
Heb	je	ervaring	in	fondsenwerving	of	ben	je	bereid	om	je
daarin	te	verdiepen?
Ben	 je	 eens	 in	 de	6	 tot	 8	weken	beschikbaar	 om	 in	 de
omgeving	van	Sint	Michielsgestel	te	vergaderen?

Zo	ja,	dan	horen	we	het	graag!	Laat	het	weten	via	info@dovenzorgmalawi.nl	of	0649791310.	

Bedankt	voor	je	interesse	in	Stichting	Dovenzorg	Malawi.
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Takulandirani	-	Welkom!

Het	is	een	rare	tijd	door	de	coronapandemie,	zowel	in	Nederland	als	in	Malawi.	Deze	onzekere
en	verdrietige	tijden	hebben	veel	invloed	gehad	op	ons	bestuur	en	de	projecten.

De	 derde	 golf	 is	 op	 dit	 moment	 in	 Malawi	 gaande.	 Vooralsnog	 blijven	 de	 scholen	 open	 en
kunnen	de	meeste	projecten,	al	dan	niet	in	aangepaste	vorm,	doorgang	vinden.
Malawi	is	in	deze	coronapandemie	afhankelijk	van	donaties	van	de	Westerse	Wereld.	Er	worden
sporadisch	 vaccins	 geleverd,	 echter	 gaan	 veel	 verhalen	 de	 ronde	 waardoor	 de	 vaccins	 een
negatief	imago	hebben	gekregen.	Mensen	zijn	daarom	bang	om	zich	te	laten	vaccineren.

Middels	 een	 halfjaarlijkse	 nieuwsbrief	 willen	 we	 jullie	 op	 de	 hoogte	 houden	 van	 de
werkzaamheden	van	Dovenzorg	Malawi	en	WladiCare.	Zonder	jullie	steun	en	interesse	voor	de
dove	kinderen	en	jongeren	in	Malawi	kunnen	onze	projecten	niet	bestaan.	Dank	daarvoor!	

In	memoriam	Yos	Appelhof
Het	 overlijden	 van	 Yos	 in	 december	 liet	 ons	 in	 verwarring,
ongeloof	en	verslagenheid	achter.	Sinds	2015	was	Yos	een
actief,	inspirerend	en	bevlogen	bestuurslid	van	de	stichting.
Ondanks	de	pijn	en	het	verdriet	van	het	gemis	zal	Yos	voor
ons	 ook	 een	 voorbeeld	 zijn.	 Een	 voorbeeld	 van	 een	 goed
mens	dat	vanuit	een	warme	betrokkenheid	het	goede	wilde
doen	 voor	 anderen.	 Haar	 enthousiasme	 en	 inzet	 voor	 de
projecten	voor	dove	kinderen	in	Malawi	brengen	steeds	een
glimlach	 op	 ons	 gezicht.	 Yos	 heeft	 op	 de	 hele	 wereld
mensen	laten	stralen.	Laten	we	haar	voorbeeld	volgen!

Projecten	in	Malawi

Dovenscholen
De	leerlingen	van	Maryview	krijgen	naai-	en	timmerlessen.	Stichting	Dovenzorg	Malawi	heeft
materialen	en	leerkrachten	gefaciliteerd	voor	drie	jaar.	
In	Mua	 is	een	samenwerking	gestart	met	So	Powerful.	 In	 de	 komende	maanden	wordt	 er
hard	gewerkt	aan	water-	en	electricteit	op	zonne-energie,	zodat	de	kinderen	en	zusters	altijd
toegang	hebben	tot	water	en	licht.	Wil	je	meer	weten	over	dit	project	en	hieraan	bijdragen?
Kijk	dan	op	de	crowdfundingpagina	en	help	mee!
De	 eenzijdigheid	 van	 en	 het	 gebrek	 aan	 voedsel	 is	 een	 terugkerend	 probleem	 op	 de
dovenscholen.	 De	 mogelijkheden	 om	 de	 leerkrachten	 -	 en	 daarmee	 leerlingen	 -	 van
Mountainview,	 Mua	 en	 Maryview	 te	 onderwijzen	 in	 permacultuur	 worden	 onderzocht.
Hiervoor	 gaat	 mogelijk	 een	 samenwerking	 van	 start	 met	 het	 Permaculture	 Paradise
Institute	in	Mchinji.	

Ngodzi
Dove	jongeren	krijgen	op	het	trainingscentrum	Ngodzi	de	kans	om	een	vak	te	leren	en	worden
na	het	afronden	van	de	opleiding	begeleid	in	het	ondernemerschap.
In	april	hebben	8	meiden	de	naaiopleiding	afgerond.	Zij	zijn	inmiddels	thuis	aan	het	werk.
Zo	 is	Malieta	begonnen	met	haar	eigen	bedrijf	en	wordt	ze	 in	de	omgeving	al	herkend	en
aanbevolen	door	haar	goede	kwaliteit	 en	 service.	Haar	man	vertelt	 dat	 het	 gezin	 voor	het
eerst	sinds	lange	tijd	niet	met	een	lege	maag	naar	bed	gaat.
Voor	Bibiana	staat	op	de	planning	om	haar	vaardigheden	in	te	zetten	als	'caretaker'	voor	de
kinderen	in	Maryview	en	als	trainer	voor	naailessen	op	de	school	in	Maryview.	
In	 april	 zijn	 14	 nieuwe	 jongeren	 gestart	 met	 verschillende	 opleidingen,	 zoals	 naaien,
timmeren	en	lassen.	De	jongens	en	meiden	wonen	apart	van	elkaar,	in	de	buurt	van	Ngodzi.
Dovenzorg	Malawi	heeft	Alice	aangenomen	als	 tolk,	 zodat	 zij	 de	 leerkrachten	en	 jongeren
kan	ondersteunen	bij	het	leren	op	Ngodzi.

Mwayi
Mwayi	betekent	kans.	Vanuit	Nederland	gunnen	we	de	dove	kinderen	in	Malawi	graag	een	kans.
Om	kansen	te	kunnen	krijgen	is	onderwijs	nodig.	Het	is	alleen	niet	voor	alle	ouders	haalbaar	om
het	kost-	en/of	schoolgeld	te	betalen.	Dit	betekent	dat	er	slimme,	getalenteerde	kinderen	geen
onderwijs	krijgen.
Om	thuiszitters	te	voorkomen	ondersteunt	Dovenzorg	Malawi	op	dit	moment	7	leerlingen	op	het
basisonderwijs	in	Mua	en	10	leerlingen	op	verschillende	middelbare	scholen	in	Malawi.

WladiCare
Het	eigen	project	van	Broeder	Wladimir	(Home	Based	Care)	bestaat	sinds	2016	onder	de	naam
WladiCare.	Een	klein	project,	dat	een	wereld	van	verschil	maakt	in	Nguludi.	In	dit	gebied	heerst
veel	armoede	en	er	is	een	groot	tekort	aan	eten,	gezondheidszorg	en	goede	voorlichting.
	
Baby's	en	kinderen
Op	dit	moment	krijgen	ruim	130	kinderen	babymelk	of	likunipala	(voedingrijke	pap).	Van	een
kleine	groep	gaan	we	binnenkort	afscheid	nemen,	omdat	zij	inmiddels	goed	op	gewicht	zijn.
Zo	is	er	weer	meer	ruimte	voor	nieuwe	aanvragen,	zoals	van	een	17	jarig	meisje	bij	wie	de
borstvoeding	 niet	 lukte.	Haar	 eigen	moeder	 had	 psychische	 problemen	 en	 kon	 haar	 geen
begeleiding	geven.	Het	baby’tje	was	erg	hard	aan	het	 huilen	bij	WladiCare.	Na	het	 geven
van	de	babymelk	en	een	verschonen	van	een	natte	doek,	viel	ze	vredig	in	slaap.	Hopelijk	zal
ze	met	de	ondersteuning	van	WladiCare	groeien	tot	een	gezond	kindje.
Helaas	gebeurt	dat	niet	bij	alle	kinderen.	Ondanks	de	babymelk	en	likunipala	van	WladiCare
en	Chiponde	(soort	pindakaas)	van	het	lokale	ziekenhuis	was	een	éénjarig	kindje	nog	maar
4,9	kilo.	Zij	is	doorverwezen	naar	de	kinderarts	en	hopelijk	kan	hij	de	oorzaak	vinden.		
Ouderen	en	psychisch	kwetsbare	mensen
De	kosten	van	basisproducten	zoals	benzine,	brood,	olie	en	suiker	zijn	gestegen.	Dit	 raakt
de	armste	mensen	het	meest.	Binnen	WladiCare	 is	een	nieuw	systeem	bedacht.	Eens	per
twee	weken	komt	er	een	groep	van	20	ouderen	of	mensen	die	moeite	hebben	om	zichzelf	en
hun	gezin	te	onderhouden	klusjes	doen	op	het	terrein,	zoals	het	gras	maaien.	Ze	nemen	hun
eigen	werkmateriaal	mee	en	wanneer	de	klus	gezamenlijk	 geklaard	 is,	 krijgen	ze	mais	en
bonen	mee	naar	huis.	
Kliniek
De	 kliniek	 blijft	 druk	 bezocht.	 Er	 is	 een	 grote	 groep	 trouwe	 patiënten	 (110)	met	 een	 hoge
bloeddruk	 die	 vaak	 ruim	 een	 uur	 moeten	 lopen.	 Verder	 zijn	 er	 veel	 astmaklachten,
griepverschijnselen,	 huidaandoeningen	 of	 buikklachten	 bij	 kinderen.	 We	 kunnen	 niet
iedereen	helpen	en	vaak	wordt	doorverwezen	naar	een	specialist	in	het	ziekenhuis.
Dekens	uitdelen
De	winter	is	vroeg	begonnen	dit	jaar,	dus	zijn	er	350	dekens	uitgedeeld.	De	volwassen	en	de
kinderen	die	een	deken	hebben	mogen	ontvangen	waren	hier	zichtbaar	blij	mee!

Vanuit	Nederland

Nieuw	bestuurslid
Bart	Jensen	heeft	zich	inmiddels	bij	het	bestuur	van	Dovenzorg	Malawi	gevoegd.	Bart	werkt
bij	Stichting	Onderdak	in	Arnhem	en	woont	samen	met	zijn	vriendin	en	zoontje	in	Gendt.	In
2011	 heeft	 hij	 enkele	 maanden	 vrijwilligerswerk	 gedaan	 op	 de	 dovenschool	 in	 Mua.	 Zijn
betrokkenheid	 bij	 de	 dove	 kinderen	 in	 Malawi	 is	 gebleven	 en	 hij	 twijfelde	 dan	 ook	 geen
seconde	toen	hij	werd	gevraagd	als	bestuurslid.	
Werkbezoek	Malawi
Wegens	 de	 coronamaatregelen	 is	 het	 werkbezoek	 naar	 Malawi	 geannuleerd.	 Nan
(penningmeester)	 en	 Annemiek	 (secretaris)	 zouden	 op	 dit	 moment	 eigenlijk	 in	 Malawi
moeten	zitten.	Wegens	het	toenemende	aantal	besmettingen	in	Nederland	en	in	Malawi	is	er
voor	gekozen	om	de	vluchten	te	annuleren.
Projectcoördinatoren	in	Malawi
Ineke	Hendrickx,	cultureel	antropologe	en	deels	woonachtig	in	Malawi,	heeft	op	verzoek	van
Stichting	 Dovenzorg	 Malawi	 een	 uitgebreid	 rapport	 geschreven	 over	 de	 projecten	 en
dovenscholen.	We	gaan	de	komende	tijd	veel	met	Ineke	samenwerken.	Zij	wordt	onze	'ogen
en	oren'	en	zal	de	projecten	vanuit	Malawi	gaan	coördineren.	Hierin	wordt	zij	ondersteund
door	Andy	Dean,	 leerkracht	op	de	 internationale	school	 in	Blantyre.	Andy	heeft	 reeds	veel
ervaring	in	het	coördineren	van	projecten	voor	dove	kinderen	en	jongeren	in	Afrika.

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.
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