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Nieuwsbrief September 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.
Op woensdag 8 juni jl. is het bestuur van FloJa Malawi bijeengekomen voor
de installatie van de Raad van Advies. Deze bestaat nu uit Wil de Groot en
Rien Willemen, beiden vanaf het allereerste moment betrokken bij FloJa
Malawi. Zij zullen het nieuwe bestuur ter zijde staan en de Stichting blijven
promoten.
Na een feestelijke afsluiting van het schooljaar in Malawi is er ook weer afscheid genomen
van een aantal 'schoolverlaters' die in september naar de lagere school gaan.
Bij het verlaten van de dagopvang worden de kinderen voorzien van een
schrift, pen en schooluniform. Deze worden gemaakt door een plaatselijke
naaister, die op deze manier ook weer inkomen heeft.
Wanneer de kinderen eenmaal op de lagere school zitten, worden ze gevolgd.
Maandelijks wordt een bezoek gebracht aan de school om te kijken hoe het
met ze gaat, of ze vorderingen maken altijd aanwezig zijn.
De groentetuin zorgt inmiddels ook voor inkomsten.
Het aanbod van alles wat verbouwd wordt is zo groot geworden, dat er
een marktvrouw is (vrouw van projectleider Benson), die op de markt
gaat staan om de groenten te verkopen. Ook de legkippen doen het
goed, de eieren gaan ook naar de markt.
Op deze manier gaan er geen overschotten verloren en dit levert weer inkomsten op voor het
project.
Uiteraard zijn er ook weer de nodige werkzaamheden verricht.
Er is een weg richting het meer gemaakt, zodat gasten met hun auto kunnen
doorrijden tot aan het water: een prachtige kampeerplek.
Er zijn nieuwe wastafels gemaakt: één bij de dagopvang, zodat kinderen niet
meer met hun voeten in het water hoeven te staan, en één bij het huis van
Benson. Ook is de 'community' waterplaats verplaatst. Wat ook verbeterd is, zijn
de borden langs de weg. De wegaanduiding langs de hoofdweg heeft een rieten
dakje gekregen en de kleuren zijn bijgewerkt. Zo is FloJa Malawi nog beter te
vinden!
De zomervakantie is ook nog gebruikt om het gebouw van de eerste dagopvang op te knappen.
Na twee jaar waren alle muren aan een nieuwe verfbeurt toe. Het gebouw is voorzien van een
nieuw ABC met tekeningen op de muren, zodat het nieuwe schooljaar weer fris van start kan
gaan.
Een tijdje geleden hebben Jan en Floor bezoek gehad uit Denemarken. Maja en Simon hebben
3 nachten bij hun doorgebracht en zij kwamen met een reden. Simon is documentairemaker en
momenteel op reis door Afrika, op zoek naar bijzondere verhalen. Jan en Floor zijn
geïnterviewd, alsmede de werknemers, er zijn vele foto's gemaakt en op de website van Simon
(www.simonsticker.com) is een reportage te zien

Een bijzonder verhaal, verteld door Jan en Floor.
"Wij, Jan en Floor ver in Malawi……zij, Frank en Saskia in Nederland. Tussen ons is een hechte
vriendschap, al ongeveer zo’n 20 jaar. Toen 9 jaar geleden het nieuws doorkwam dat Frank
ziek was, krijg je een heel vreemd gevoel en vragen als; waarom hij, waarom zij, waar hebben
ze dat aan verdiend? Door de jaren heen, zijn ups en downs geweest maar is het leven van
Frank en Saskia ook verrijkt met twee lieve kindjes, Wieske en Jet.
In 2008 zijn wij naar Malawi verhuisd, je neemt een ‘soort afscheid’ maar eigenlijk werd de
vriendschap nog intenser. We belden en mailden zeer regelmatig en kregen af en toe
pakketjes opgestuurd met o.a. foto’s, lekkere dingen, spulletjes voor de kinderen in Malawi
en muziek.
Augustus 2010, Saskia belt: “we willen volgend jaar mei naar jullie komen in Malawi, komt dat
uit?” Natuurlijk kwam dat uit……iedereen had zich erop verheugd. Helaas heeft het niet zo
mogen zijn door het verloop van het ziektebeeld bij Frank. Daarom namen wij het besluit om
in mei naar Nederland te gaan om elkaar te zien en helaas ook om afscheid te nemen. We
wisten dat we Frank niet meer zouden zien.
Op 5 september j.l. is Frank overleden en tijdens de voorbereidingen van zijn begrafenis is het
idee ontstaan om mensen te laten doneren aan een goed doel i.p.v. bloemen. En……het goede
doel was: Stichting FloJa Malawi! Op verzoek van Saskia en de familie van Frank, hebben ze
foto’s uit Malawi neergezet en collectebussen geplaatst en de mensen hebben gegeven! Er is
maar liefst een bedrag van 2100,– euro opgehaald!
Iemand bijzonders, verdient iets bijzonders; zoveel avondjes
hebben we gezellig samen doorgebracht met kletsen, binnen
op de bank, buiten op de bank en het liefst het kacheltje aan
en lekker vuurtje stoken, zovaak hebben we samen de
barbecue aangehad.
De besteding van het ingezamelde bedrag valt ‘direct op zijn
plaats’. De drie gemetselde bankjes op onze camping, aan het
meer en bij één van de Bed & Breakfast huisjes en de
barbecue/stookbak op het strand, zijn betaald van dit bedrag. Ooit hopen we, samen met
Saskia, Wieske en Jet op deze ‘Frank bank(jes)’ te zitten!"
In Nederland is in de tussentijd ook niet stilgezeten. Er zijn weer diverse acties geweest voor
FloJa Malawi:
•
•

•

•

Marlies Gunneweg heeft wederom de Nijmeegse Vierdaagse gelopen en zich laten
sponsoren voor FloJa. Opbrengst: € 562,50.
Door leerlingen van het d'Oultremontcollege is op 1 juli een benefietavond
georganiseerd voor FloJa. Na een geslaagde avond kon aan de vader van Floor een
cheque worden overhandigd van meer dan € 500,00.
De 80 van de Langstraat, de jaarlijkse wandelmars in Drunen, heeft ook weer
plaatsgehad. Vele lopers hebben zich laten sponsoren voor FloJa. Dit heeft ruim
€1.300,00 opgeleverd.
In Vleuten vond op 27 augustus 2011 de jaarlijkse braderie plaats, waar de FloJa
Malawikraam inmiddels voor de 3e keer te vinden was. Er werd houtwerk verkocht, er
was een grabbelton voor de kinderen en het Malawi Meer Mok Mikspel kon gespeeld
worden. Dit was goed voor een opbrengst van € 629,25.

Natuurlijk zijn we blij met alle sponsors, groot en klein, maar dit keer willen we er toch één in
het bijzonder onder de aandacht brengen. Vorig jaar ontving het project in Malawi bezoek van
Margreet van de Poll, directeur van Kinderdagverblijf Okidoki uit 's-Gravenzande. Vanaf die tijd
wordt het project regelmatig verwend met speelgoed. Zo is recent weer een zending
binnengekomen met puzzels, magneetfiguren, duplo blokken, letters en cijfers en nog veel
meer, waarvoor wederom hartelijk dank.
FloJa Malawi blijft u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Stichting FloJa Malawi
Echt de moeite waard!

