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Nieuwsbrief januari 2012
In deze nieuwsbrief 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.
Allereerst de beste wensen voor 2012 namens FloJa Malawi!
FloJa Malawi wil iedereen bedanken voor alle inzet het afgelopen jaar. Uw betrokkenheid,
creativiteit en enthousiasme heeft ervoor gezorgd dat ook 2011 weer een goed FloJa-jaar is
geweest.
Zo nu en dan zijn er gasten die het project bezoeken.
In september is er bezoek geweest uit Nederland: Yvonne, de zus van Jan, en vijf goede
vrienden hebben een gezellige tijd doorgebracht bij Floor en Jan. Verschillende gasten
bezochten de FloJa B&B/camping: zo was daar Stuart Block uit Engeland, die op de fiets bezig
is aan een reis door Afrika, twee jongens met een kano, bezig aan een rondreis over Lake
Malawi om Malawi vanaf de waterkant te bekijken en kwamen er nog twee mensen uit Israël,
die met een vrachtwagen op reis zijn door Afrika.
Zelf zijn Floor en Jan eind september op reis geweest. Ze
bezochten 4 projecten in Zambia, gerund door lokale
mensen. Het betrof onder andere een project waarbij
groenten geteeld worden op biologische wijze. Een leerzame
ervaring, waarbij FloJa werd voorzien van vele stekken en
zaden om zelf uit te proberen.
Uiteraard is bij deze reis ook promotie gemaakt voor het
eigen project en de FloJa Malawi Bed & Breakfast/camping.
Naast het bezoeken van deze projecten zijn Floor en Jan in
South en North Luangwa geweest, twee prachtige
natuurparken, met veel wilde beesten.
Tijdens de kerstvakantie, toen de dagopvang gesloten was, is aandacht besteed aan de
pindatuin. Er werd een zeer geschikt stuk grond gevonden, dichtbij het project. De regen wilde
nog niet echt doorzetten, maar het ploegen is in gang gezet en de pinda's zijn gezaaid. Zo'n
twee weken later waren de eerste plantjes al te zien.
Omdat het groeien van nieuwe bomen belangrijk is, zijn door
alle kinderen uit de dagopvang 2 bomen gezaaid. Het belang
hiervan is in de lessen besproken. Ieder kind geeft elke ochtend
zijn/haar bomen water en uiteindelijk worden de boompjes
mee naar huis gegeven in de hoop dat ze daar geplant worden
bij het huis.
In november werd de verjaardag van Floor
gevierd. Een feestje op het strand met alle werknemers, wederhelften en
vrienden. Van de werknemers een mooi kado gekregen: een poes, die
uiteraard ook een functie heeft: het vangen van ratten en muizen.
Voor de kerstvakantie is de dagopvang een week langer opengebleven, om

de kinderen een week langer goede voeding en schoolactiviteiten te bieden. Vakantie betekent
voor de kinderen rondhangen bij huis of aan het werk gezet worden op de akkers.
Na de kerstvakantie waren er de gebruikelijke opstartproblemen: de eerste schooldag maar 30
kinderen, tweede dag 50 en zo langzaam oplopend naar de 70. Dit heeft meestal te maken met
het betalen van het schoolgeld: ouders hebben het niet of 'vergeten' dat het betaald moet
worden.
Helaas is er een vervelende ervaring geweest met mensen uit de Community.
Voor het bedanken van de plaatselijke vrijwilligers werd gevraagd om betrokkenheid uit de
Community: de vrijwilligers zorgen tenslotte (ook) voor hun kinderen.
Helaas was de Community het hiermee niet eens, men vond dat FloJa dit zelf moest oplossen
en geen medewerking hoefde te verwachten. Het ging zelfs zover dat de vrijwilligers werden
uitgescholden en beledigd, terwijl er vanuit de Community weinig aandacht is voor het project:
iedereen heeft een oordeel klaar, zonder precies op de hoogte te zijn van de situatie.
Nadat FloJa dit probleem had besproken met een drietal belangrijke personen uit de
gemeenschap, werden de mensen die de aantijgingen geroepen hadden door de chief
(burgemeester) gedwongen om hiervoor hun excuses aan te bieden.
Al met al een frustrerende periode voor FloJa, zeker omdat de Community zo slecht over FloJa
en de medewerkers kan praten, terwijl het project er is om hun kinderen te helpen.
In Nederland zijn er weer diverse activiteiten geweest, waarvan de opbrengst naar FloJa is
gegaan:
•

•

•
•

Op 27 november vond er in 'de oude Smidse' in Drunen wederom een zangmiddag plaats
met het Trio Three Times a Lady en de solozangeressen Nikki Alsemgeest en Lieneke
van Gils. Er werd ook Malawiaans houtsnijwerk verkocht en er waren filmbeelden te
zien van het project.
Op 18 december was FloJa Malawi weer te vinden op het Dickensfestijn in Drunen, met
vrijwilligers van de Stichting en een aantal studenten van het d'Oultremont College en
Harry Hens als conferencier en vaste presentator werd het weer een zeer geslaagde
middag.
Op Basisschool Jacinta in Waspik en Basisschool De Driehoek te Hilvarenbeek werden
kerstmarkten gehouden, waarvan de opbrengst ook aan FloJa gedoneerd werd.
In Vleuten is Wil de Groot met een team van vrijwilligers weer bezig geweest met het
maken van kerststukken. Op de kerstmarkten in IJsselstein en het Maximapark, bij
plattelandswinkel Goes en bij Wil thuis werden zo'n 500 kerststukken verkocht. De
opbrengst was weer meer dan vorig jaar.

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

