
Het	werkbezoek...
...	 heeft	 eindelijk	 plaatsgevonden.	 In	 oktober	 zijn	 Nan
(penningmeester)	en	Annemiek	(secretaris)	naar	Malawi
vertrokken	 om	 alle	 projecten	 te	 bezoeken.	 Ook	 zijn
nieuwe	 contacten	 gelegd	 en	 andere	 projecten	 bezocht
om	eventuele	samenwerkingen	te	kunnen	starten,	zoals
een	 middelbare	 school	 voor	 dove	 leerlingen	 in	 het
zuiden	 van	 Malawi.	 Al	 met	 al	 een	 indrukwekkende	 en
waardevolle	reis!

Vanuit	Malawi	kwamen	lovende	reacties	over	de	training:

“We	would	 like	 to	say	 thanks	 for	organizing	such	 interesting	and	productive
training.	We	have	really	learnt	a	lot	and	changed	our	lifestyle	using	resources
around	us	as	in	permaculture.	We	hope	our	school	will	change	for	the	better
due	to	knowledge	gained.	Our	families	as	well	as	the	community	will	benefit
more”.

...	hebben	8	meiden	de	naaiopleiding	afgerond.	Vervolgens	zijn
14	jongens	en	meiden	gestart	met	lassen	en	naaien.	Zij	wonen
in	 twee	 aparte	 huizen	 en	 runnen	 met	 elkaar	 een	 eigen
huishouden.	Het	 is	 een	gezellig	 en	 simpel	 studentenhuis	waar
ze	 hun	 eigen	 nsima	 koken.	 Ook	 is	 Alice	 aangenomen	 als
gebarentolk	om	de	studenten	en	leerkrachten	te	ondersteunen.
In	december	ontvangen	de	studenten	hun	certificaat	en	in	2022
zal	weer	een	nieuwe	groep	starten.

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	of
digitaal	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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Khrisimasi	yabwino	-	Merry	Christmas!

Ruim	15	 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
partners	 in	 Malawi	 is	 in	 2021	 opnieuw	 gewerkt	 aan	 het	 vergroten	 van	 kansen	 voor	 dove
kinderen	en	 jongeren	en	alles	wat	daarbij	komt	kijken.	Daarnaast	 is	Wladi	Care	nog	altijd	een
belangrijk	project	voor	de	ouderen,	gehandicapten	en	baby’s	en	kinderen	in	het	Nguludi	gebied.
Ook	dit	jaar	heeft	deze	groep	weer	genoten	van	een	kerstpakket!

Wij	wensen	jullie	een	fijne	kerst
en	een	hoopvolle	toekomst!

Dankzij	 de	 inzet	 van	 onze	 donateurs	 in	 2021
hebben	 we	 het	 afgelopen	 jaar	 mooie	 projecten
kunnen	realiseren.	
De	kleinste	bijdrage	betekent	veel.	Voor	100	euro
volgt	 een	 kind	 één	 jaar	 basisonderwijs	 op
kostschool	in	Malawi.
	
Helpt	 u	 ook	 mee	 aan	 een	 hoopvolle	 toekomst
met	 meer	 kansen	 voor	 de	 dove	 kinderen	 in
Malawi?	Dit	kan	zowel	periodiek	als	eenmalig.

Doneer	nu!

2021

In	Nederland...
...	blikken	we	terug	op	een	onzekere	en	verdrietige	tijd	door	de	coronapandemie.	In	december
2020	hebben	we	plotseling	afscheid	moeten	nemen	van	Yos	Appelhof,	sinds	2015	een	actief,
bevlogen	en	inspirerend	bestuurslid.	Wij	missen	haar	en	denken	veel	aan	alles	wat	zij	voor	de
dove	kinderen	in	Malawi	heeft	betekend	en	nog	steeds	doet.	Dankzij	de	donaties	op	Yos	haar
afscheid,	volgen	dove	jongeren	op	dit	moment	een	vakopleiding	bij	Green	Malata.

In	Malawi...
...	 is	het	ook	een	moeilijke	tijd	geweest.	De	coronapandemie	is	minder	heftig	aanwezig	dan	in
Nederland,	 al	 draagt	 de	 Malawiaan	 zonder	 morren	 een	 mondkapje	 in	 de	 grote	 stad.	 De
afgelopen	 weken	 zijn	 er	 echter	 veel	 rellen	 in	 Malawi	 vanwege	 de	 enorme	 prijsstijgingen.	 Dit
raakt	met	 name	 de	 armste	mensen.	 Benzine,	 etenswaren	 en	 andere	 basisproducten	worden
soms	verdriedubbeld.

De	samenwerking...
...	met	Malawi	is	het	afgelopen	jaar	gesterkt.	Op	alle	dovenscholen	is	een	comité	samengesteld
dat	samen	met	onze	projectcoördinatoren	verantwoordelijk	 is	voor	het	uitvoeren	en	monitoren
van	de	projecten.
Wij	zijn	blij	met	onze	coördinatoren	ter	plekke:	 Ineke	Hendrickx	(antropoloog,	NL),	Andy	Dean
(leerkracht,	 UK)	 en	 Katiana	 Manumbu	 (gebarentolk,	 USA).	 Daarnaast	 blijft	 het	 team	 van	 de
Malawiaanse	docente	Lucy	actief	in	de	projecten	Ngodzi	en	Mwayi	en	is	Esther	van	Onna	nog
altijd	verantwoordelijk	voor	WladiCare.

Projecten	in	Malawi

In	Mua...
...	 zijn	 nog	 een	 aantal	 nieuwe	 bedden	 gemaakt	 door	 oud-studenten	 van	 Ngodzi,	 zodat	 de
kinderen	 niet	 meer	 op	 een	 matras	 op	 de	 grond	 hoefden	 te	 slapen.	 Ook	 is	 er	 de	 afgelopen
periode	een	groot	project	afgerond.	Stichting	Dovenzorg	Malawi	 is	een	samenwerking	gestart
met	So	Powerful	om	alle	slaapvertrekken	(hostels)	en	het	zusterklooster	te	voorzien	van	licht	en
stromend	water.	Hiervoor	 is	een	nieuwe	pomp	geboord	van	60	meter	diep,	die	water	omhoog
pompt	door	middel	van	zonne-energie.	De	pomp	is	helemaal	ingedekt	met	beton,	waardoor	het
onmogelijk	 te	bereiken	 is	zonder	zware	apparatuur.	Ook	de	zonnepanelen	 liggen	veilig	op	het
dak	van	het	zusterklooster.	Daarnaast	zijn	verschillende	 lantaarns	geplaatst	op	de	compound,
wat	ook	helpt	 om	een	veilige	omgeving	 voor	de	 kinderen	 te	 creëren.	Het	heeft	maandenlang
geduurd	 en	 veel	 werk	 gekost,	 maar	 we	 zijn	 ontzettend	 blij	 met	 het	 resultaat	 en	 de	 manier
waarop	 So	 Powerful	 alles	 heeft	 vormgegeven.	 De	 kinderen	 kunnen	 nu	 ’s	 avonds	met	 elkaar
communiceren	en	studeren.

Foto:	De	aannemer	draagt	de	sleutel	over	aan	de	matron	in	Mua.

In	Maryview...
...	ontvangen	de	 kinderen	 in	 groep	 6,	 7	 en	 8	 twee	 keer	 per	week	 naai-	 en	 timmerlessen.	De
leerlingen	maken	prachtige	 kleding,	 stoeltjes	 en	 kapstokken.	De	 komende	 tijd	 blijft	 dit	 project
nog	 actief	 én	 wordt	 het	 aantal	 lessen	 uitgebreid.	 Daarnaast	 wordt	 in	 Maryview	 binnenkort
afscheid	genomen	van	Mr.	Khuku.	Hij	 is	meer	dan	15	 jaar	de	directeur	 in	Maryview	geweest.
Tijdens	zijn	pensioen	wil	hij	zich	graag	in	blijven	zetten	voor	de	dove	gemeenschap.

In	Mountainview...
...	 zijn	 het	 afgelopen	 jaar	 geen	 projecten	 geweest	 en	 loopt	 het	 onderwijs	 op	 rolletjes.	 Wel
volgden	 11	 oud-leerlingen	 van	 Mountainview	 een	 opleiding	 in	 naaien	 en	 timmeren	 op	 het
instituut	van	Green	Malata.	Na	afloop	van	hun	opleiding	starten	ze	een	eigen	bedrijf	of
gaan	 ze	 in	 loondienst	 van	 Green	 Malata.	 Volgend	 jaar	 zullen	 opnieuw	 7	 leerlingen	 de	 kans
krijgen	om	zich	verder	te	ontwikkelen	op	Green	Malata.

Foto:	Katiana	in	gesprek	met	een	dove	studente	op	Green	Malata.

Permacultuur
Ruim	 40	 leerkrachten	 en	 zusters	 van	 de	 dovenscholen	 in	 Maryview,	 Mountainview	 en	 Mua
hebben	een	vijfdaagse	training	gevolgd	over	Permacultuur,	een	manier	van	landbouw	waarbij	je
een	gezond	eco-systeem	creëert.	Dit	project	is	gedeeltelijk	door	Wilde	Ganzen	gefinancierd.		
Samen	met	de	scholen	wordt	nu	gekeken	wat	nodig	is	om	alle	opgedane	kennis	in	de	praktijk	te
brengen	en	zo	ook	de	dove	leerlingen	te	betrekken.

Door	Mwayi...
...	hebben	het	afgelopen	jaar	18	kinderen	basis-	en	middelbaar	onderwijs	gevolgd	voor	wie	dat
anders	niet	haalbaar	was,	vanwege	armoede	in	het	gezin.	Evelina	en	Chipiriro,	twee	intelligente
meiden,	hebben	recent	eindexamen	gedaan.	Het	is	nog	even	wachten	op	de	uitslag.	Spannend!

Bij	Ngodzi...

Fijne	feestdagen!

Dovenzorg	Malawi	zoekt	nog	enthousiaste	nieuwe	bestuursleden!

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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