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Nieuwsbrief Juni 2011
In de nieuwsbrief van juni brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit Malawi
en Stichting FloJa Malawi in Nederland. Voor meer informatie en foto’s kunt u gaan naar onze
website: www.flojamalawi.nl.
In februari was er bezoek van uit Nederland. Beppie kwam 4 weken de
handen uit de mouwen steken om te helpen bij alle voorkomende
werkzaamheden en bracht koffers vol met schoolspullen en Duploblokken
mee. Dit was een feest voor kinderen en volwassenen, omdat dit voor
hun helemaal nieuw was!
Nu het tweede jaar is ingegaan voor het project, hebben alle medewerkers een vast contract
gekregen, waarin rechten en plichten duidelijk zijn beschreven, wat niet overal in Malawi
gebruikelijk is.
Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van een vast contract, was dat iedereen een
gezondheidsverklaring moest overleggen, waarin een HIV test is
opgenomen.
Na weken van voorbereiding, overleg en voorlichting, hebben inmiddels de
testen plaatsgevonden. Een vrijwilliger van de kliniek is naar het project
toegekomen, waarna alle testen zijn afgenomen. Voor de ene werknemer
die positief is bevonden, is meteen een vervolgtraject in gang gezet: deze
krijgt medicatie en begeleiding in de thuissituatie.
Nadat alle ouders/verzorgers daarvoor toestemming hebben verleend, zijn de kinderen van
het project inmiddels ook getest. Dit is van groot belang, want als een kind positief is, kan zo
snel mogelijk worden begonnen met medicijnen en kan er controle plaatsvinden vanuit de
kliniek. Inmiddels heeft een aantal ouders zich ook laten testen! Een goede stap om het taboe
wat rust op HIV/AIDS te doorbreken.
Het huis van Benson is klaar. De bouw van huis, keuken en toilet zijn afgerond en nadat
Benson zelf het huis aan de binnenkant heeft geschilderd, is het gezin er inmiddels per 1 maart
jl. is gaan wonen. Het is een mooi huis geworden en rondom het huis wordt het ook steeds
mooier. Benson heeft zo’n 40 bomen geplant voor meer schaduw in de toekomst en om aan de
omgeving te laten zien hoe belangrijk het is om bomen te planten.
Groot nieuws: in februari was het bezoek van de vrouw van de President (First Lady) aan
Mlare, een dorpje 10 km ten noorden van Ngara. Via de Social Welfare uit Karonga was het
FloJa Malawi Project gevraagd om hieraan mee te werken, samen met zo’n 6 andere scholen
(voor voorschoolse opvang) uit de omgeving.
Eerst moesten nog wat werkzaamheden worden verricht om
het schooltje in Mlare tot een ‘voorbeeldschooltje’te maken:
schilderen, ramen zetten, keuken en toilet bouwen, klassen
inrichten. Vanuit het hele land werden door o.a. Unicef en
het Ministerie van Onderwijs spullen aangedragen, zodat de
hele school was voorzien van springtouwen, kleurboeken,
spelcomputers, leesboeken, pennen, stiften, etc.

Op de grote dag zelf was het een grote drukte. Om 11.00 uur arriveerde de First Lady met haar
gevolg. Zij werd rondgeleid door en rondom de school om alle kinderen en vrijwilligers bezig te
zien. Hierbij waren ook cameraploegen aanwezig.
Leerkracht Samuel heeft ook nog even met de First Lady mogen praten, een grote eer!
Na de toespraken van de First Lady, Ministers, Unicef en Plan was het tijd voor de
Kinderoptocht, waarbij alle kinderen waren voorzien van ‘demonstratiebordje’, met teksten
over de rechten van het kind.
Een zeer geslaagde dag voor de kinderen en medewerkers van het FloJa Malawi Project. Foto’s
van deze dag zijn te vinden op onze website.
De tweede opvang is inmiddels ook klaar en in gebruik. Nadat het
gebouw aan de binnenkant was afgewerkt en nieuwe meubels waren
gemaakt, was het klaar voor gebruik.
Al de families die nog op de wachtlijst stonden zijn bezocht en zo
werd van start gegaan met nieuwe kinderen. Er zijn nu twee
groepen van 35 kinderen: een klas met kleintjes (2 tot 4 jaar) en
een klas met grotere kinderen (4 tot 6 jaar).
Kortom: 70 kinderen in de opvang, die iedere dag worden voorzien
van onderwijs, ontbijt, lunch en gezondheidszorg! Hiervoor nogmaals dank aan Leo Koppejan
van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam, die de bouw van de 2e opvang mogelijk heeft
gemaakt.
In het gebouw van de tweede opvang is ook een kantoor ingericht voor Benson.
Die heeft nu een eigen plek, waar hij rustig zijn administratie kan bijhouden en
alles netjes en veilig kan worden opgeborgen.
Omdat de regen op gang is gekomen, gaat het met de tuin ook de goede kant op.
Dit jaar kon de eerste eigen compost gebruikt worden. Door de regen is de grond
goed te bewerken en inmiddels worden weer nieuwe bedjes gezaaid met diverse soorten
groente.
Het streven is nog steeds om met alle kinderen uit eigen tuin te eten, maar door de extreme
hitte overdag komt niet alles goed op.
De afgelopen tijd is er in de Community veel vergaderd, onder andere over het bouwen van
toiletten. De bevolking ziet daar de noodzaak niet van in, maar in het belang van ieders
gezondheid is dit probleem nogmaals aangekaart. Door de regenval komen modderstromen
richting het meer naar beneden door ieders tuinen, wat ziektes kan veroorzaken.
Nu is de VDC (Village Development Commitee) ingeschakeld en de gezondheidsmedewerker uit
Ngara, die dit gaat opnemen en mensen gaat verplichten om toiletten te bouwen.
Ook is er vergaderd over betrokkenheid van de gemeenschap. Hiervoor is gesproken met de
VDC, CBO (Community Based Organisation), de Chief en zijn assistenten. Na overleg is
besproken dat de chief met de community gaat praten over het belang van het project en dat
hulp nodig/gewenst is.
In de maand april zijn Floor en Jan in Nederland geweest.
Bij hun thuiskomst wachtte wederom een groot welkom door werknemers, kinderen, buren en
honden. Er werd gezongen en gedanst.
Tijdens het verblijf van Floor en Jan in Nederland is er hard gewerkt door de ‘crew’ in Malawi.
Als dank hiervoor hebben Floor en Jan, onder het genot van flesjes Fanta en Cola, aan iedereen
een presentje overhandigd: iedereen kreeg een setje foto’s van de afgelopen tijd, waarop ze
zelf staan, en voor iedereen was er een lampje op zonne-energie, zodat er toch verlichting is in
de avonden in de huisjes die meestal geen stroom hebben.

Tijdens de afwezigheid van Floor en Jan zijn de pinda’s geoogst.
Een dag voor het oogsten is een mondelinge mededeling rondgestuurd of mensen uit de
community wilden helpen en dat hebben ze gedaan! 70 mensen kwamen opdagen, waardoor
alle pinda’s in één dag geoogst konden worden. Na het plukken (pinda’s van de plantjes
afhalen) zijn alle pinda’s gedroogd en na twee weken werd alles opgeborgen in zakken en ligt
het nu in de opslag.
Begin mei heeft nog een vergadering plaatsgevonden op hoog niveau.
Aanwezig waren de ouders/verzorgers van alle kinderen, de Chief met zijn assistenten, CBO,
VDC, Health Assistant en iemand van Child Protection (kinderbescherming).
Gesproken werd over het belang en de toekomst van het project en de toekomst van de
kinderen, belang van onderwijs, voeding en gezondheidszorg.
Er werd ook een schoolcomité gekozen (voor 3 jaar), bestaande uit 10 personen, die FloJa
Malawi gaat assisteren en ondersteunen bij voorkomende problemen en nieuwe activiteiten.
Zeer goed dus voor de betrokkenheid van de community bij het project!
Ook in Nederland is ondertussen weer een en ander gedaan.
•

•

Op 9 mei 2011 heeft een fietstocht plaatsgevonden van Elshout naar Kevelaer. Zo’n 15
personen uit Drunen gingen gesponsord op weg: maandag heen en woensdag terug,
waarna Floor en Jan een bedrag van € 250,00 in ontvangst mochten nemen, waarvoor
hartelijk dank.
Op zaterdag 23 april 2011 werd in Café Restaurant Vallen in Vleuten een
Benefietconcert gehouden voor FloJa Malawi. Dit was een zeer geslaagde avond met
meezingers van Rooie Arie, twee zeer indrukwekkende unplugged sessies van de locale
coverband 6PEG (voor deze gelegenheid met twee zangeressen!), zeer swingende
dansen van de meiden van Dansschool Dance Spirit en de hits van DJ Michel Pouw. Er
werd Malawiaans handwerk verkocht en voor de loterij (het 21-spel) werden veel loten
verkocht.De hoofdprijs was een fiets, ter beschikking gesteld door Van Zuijlen
Tweewielers. Aan het eind van de avond kon aan Jan en Floor een cheque worden
overhandigd van maar liefst € 2.917,00.

FloJa Malawi blijft u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Stichting FloJa Malawi
Echt de moeite waard!

