Nieuwsbrief 2020
Still going strong
Weer een jaar vol Afrikaans avontuur en bijzondere
ontwikkelingen is voorbij gevlogen. Ondanks het feit dat
covid-19 de hele wereld in z’n greep hee? blijven jullie
ons steunen, in allerlei uiAngsvormen. Van ﬁnancieel
tot georganiseerde acAviteiten. Samen kunnen wij de
hele wereld aan! Wij geloven nog steeds stellig in
samenwerking met de lokale bevolking voor een betere
toekomst voor de kinderen. We zijn dankbaar en trots
op de mooie projecten die we met jullie steun kunnen
realiseren.

Bouw en onderhoud
Noodkreet - Het huis voor Louis is klaar!
De slapeloze nachten van André waren snel voorbij na
de overweldigende reacAes én donaAes na zijn
noodkreet voor het lieve buurgezin dat zonder huis
kwam te ziIen. Binnen 24 uur was het benodigde
budget van €3.500 bijeen en binnen 7 weken is er een
huis gebouwd voor het gezin van Louis en Zonzi. De
medewerkers van FloJa hebben graAs(!) meegeholpen
en de aannemer hee? tegen gereduceerd tarief
gebouwd. Er is zelfs extra geld gedoneerd waardoor ook
de elektriciteitsaansluiAng geregeld kon worden, en er
ook nog een reservering voor de (school)kosten van
Louis en Zonsi gedaan kan worden.

Stroomuitval is gedoe
De stroom in Malawi valt regelmaAg uit en is meestal binnen enkele uren hersteld. Omdat er geen constant voltage
is, branden er regelmaAg onderdelen door van het in 2017 aangescha?e Solar systeem. Helaas zijn er geen
onderdelen bij Bol.com te bestellen en woont de installateur 600 km ver weg in de hoofdstad. De ‘huis elektricien’
studeert nu in deze hoofdstad en is helaas dus ook niet meer bereikbaar. Als de stroom uitvalt wat zal de schade
zijn? Hoe kunnen we de schade herstellen? Wanneer is er weer stroom? Overschakelen op solar kan maar beperkt.
Nieuwe schakelaars zijn uiteindelijk uit Lilongwe (600 km) en uit Blantyre (800 km) gekomen. Wat mogen we toch
blij zijn met goed werkende voorzieningen in NL.

Nieuw kippen-/varkenshok
Tijd voor acAe toen zonder reden het verbruik van het kippenvoer enorm
was toegenomen en er gaten in de ongeopende zakken kippenvoer
zaten. Op FloJa hebben we 80 kippen en een aantal varkens. De eieren
van de kippen worden gebruikt in de keuken. De varkens hebben we
eigenlijk voor de lol én om de mensen ‘te leren’ hoe je ook anders voor
dieren kunt zorgen. Het hok bleek vol raIen die via de bomen en de vele
gaten op en rond het dak naar binnen kwamen. Het kippen- en
varkenshok was het oudste gebouw op FloJa en hard aan renovaAe toe.
Mede dankzij sponsor ‘SAchAng Jan en Anje Perdok’ is het dak vernieuwd
(alle balken waren ook verrot), de gaten gedicht, de muren geplasterd en
de bomen gesnoeid. Het voer ligt gelukkig weer veilig.

Mais, moestuin en regen
De eerste buien in de regenAjd vielen al begin december terwijl deze normaal rond de Kerst vallen.
Een spannende Ajd breekt aan. Regen tot eind april? Voldoende oogst en niet opgegeten door
insecten? Er is maar één kans om te oogsten...mislukt de oogst dan is er zeker een tekort aan voedsel
voor de rest van het jaar. Een hard bestaan. Gelukkig was de oogst goed en kon in juni rijst en maïs
ingekocht worden om weer goed voorbereid te zijn voor de rest van het jaar.
Onze tuinmannen doen het geweldig met hun eigen moestuin met groenten en tomaten. Jan zou
trots op ons zijn! Hoe dan? Er werd alAjd gezegd dat de grond te arm en het water te zout zou zijn. De
PH-waarde is eigenlijk te laag maar er is nu een ander stuk tuin gebruikt waarvan de grond
waarschijnlijk minder uitgeput is. Niet alles zal groeien maar de eerste lokale sla groeit goed.

Health
Corona in Malawi
Op FloJa is gelukkig redelijk goed internet om
nieuws te volgen. Het aantal oﬃciële gevallen blij?
vrij onbekend door een gebrek aan test-kits. De
regering hee? wel, net als de omliggende landen,
maatregelen genomen om de verspreiding tegen te
gaan. Het lijkt erop dat de gevolgen van corona in
Afrika minder he?ig zijn dan op andere conAnenten.
Waarom? De gemiddelde lee?ijd in Afrika is 18 (in
Europa is dit 43 jaar!), het is dunbevolkt, het
dagelijks leven speelt zich voornamelijk buiten af en
de warme temperatuur. Natuurlijk zijn er in Malawi
ook mensen overleden maar op een bevolking
vergelijkbaar met Nederland heel erg weinig.
André hee? besloten te blijven. Hij denkt in Malawi
een grotere rol te kunnen spelen dan in NL. Is hij
niet bang voor de gevolgen van corona en dan ook
nog in een land met zeer slechte gezondheidszorg?
Ja en Nee. “Als je besluit om langdurig in een land
als Malawi te gaan wonen, neem je al een risico”,
aldus André. “Persoonlijk maak ik mij meer zorgen
over de arme mensen in dit land”.
Scholen, en ook FloJa, zijn Ajdelijk gesloten. Heel blij
dat na 5 maanden alles weer open mocht, niet
alleen voor het onderwijs maar ook omdat we onze
90 kinderen weer twee goede maalAjden per dag
kunnen geven. En er zijn maatregelen getroﬀen. De
temperatuur van de kinderen en medewerkers
wordt dagelijks gemeten. Is er iemand ziek, dan
mag hij of zij 10 dagen niet komen. Voor het ingaan
van de klas moeten de handen gewassen worden.
Voldoende venAlaAe is er al, in de ramen van de
klaslokalen zit namelijk geen glas en door het grote
lake Malawi waait er alAjd een fris windje bij FloJa.
In de Ajd dat FloJa dicht was hee? André met de
leraren informaAe verspreid, bijeenkomsten
georganiseerd en ook het Afrikaanse boekje over
corona samen gelezen (uitgebracht in het Kiswahili,
Shoona, Engels en Nederlands). Kijk ook op:
www.aishaandfriends.com/projects

Respect voor de dames van het ‘Technical College’, een
soort MBO. Onder leiding van Tink Hadasa (ook de
naaister van alle uniformen en kookschorten voor NL),
worden in opdracht van de overheid 5000 mondkapjes
gemaakt. 7 dagen per week, 16 uur per dag. De 12
dames slapen en eten op school en krijgen ongeveer
€0,10 per stuk. De producAe is ongeveer 800 stuks per
dag, gemaakt op niet elektrische naaimachines.
Mogelijk komt er een vervolg order voor 35000 stuks.

Nieuwe huisvriend (voor het welzijn van André)
Op FloJa hadden we vier honden, maar helaas is onze
Tiger vorig jaar onder een auto gekomen,
echt heel verdrieAg. Naast aangenaam gezelschap zijn
honden natuurlijk ook de beste nachtwakers,
alle Malawianen zijn er namelijk doodsbang voor. Maar
André hee? nu een nieuwe vriendin. Uit
alle leuke en originele inzendingen is de naam Kutchi
gekozen, geïnspireerd op de lokale mensen en het
biertje in Malawi (alleen is de spelling iets anders). Haar
maar wel meteen even laten inenten.

Baby Paulien
Er is een wolk van een FloJa baby
geboren. Onze assistent-manager Collate
hee? een prachAge gezonde dochter
gekregen. En wat een enorme eer is ons
ten deel gevallen, hij hee? zijn dochter namelijk
Paulien genoemd...een grotere eer om vernoemd te
worden is er niet. Wat zijn we trots! Niet alleen het
personeel maar ook de chiefs vragen nog regelmaAg
naar Paulien en dat laat alleen maar zien wat voor
onvergetelijke indruk ze hee? achtergelaten. Wij
wensen Collate en zijn gezin veel geluk.

Education
Een rugzak vol onvergetelijke ervaringen!
De reis was erg lang en vermoeiend. Van Brussel naar
Addis Ababa (Ethiopië), overstappen naar Lilongwe en
nog een omweg via Lubumbashi (Congo). Direct bij de
immigraAe werd al kennis gemaakt met de Afrikaanse
manier van werken. De 20 leerlingen van het Jan
Arentz college uit Alkmaar kwamen via Nkhotakota,
eindelijk in Ngara, samen met leraren/begeleiders
Joshua, Willem en Nina. Twee weken lang zijn ze
ondergedompeld in het Malawiaanse plaIeland.

Op FloJa vermaakten ze de allerkleinsten. Op de
lagere school konden de leerkrachten geen les meer
geven omdat er 23 Nederlanders rondliepen en de
kinderen hun ogen uitkeken. Met hun buddies van de
middelbare school hebben ze de woon- en
leefomstandigheden van heel dichtbij meegemaakt.
Zélf een avondles bijgewoond en een fantasAsch
bezoek aan de kerk met een dienst vol dans en zang.
Het lied ‘Oya lélé’ wordt in Ngara nog steeds
gezongen. Op de markt in Karonga boodschappen
geregeld voor het avondeten en zelf moeten bereiden
op een klein stoose met houtskool. Wandelen door de
community, bezoek aan de secondary school,
meeAngs met vrijwel alle village headmen en het
provinciehoofd en een heuse sportmiddag. Aan
sporAviteit ook geen gebrek met heuse touwtrek en
volleybal wedstrijden.

Het afscheid werd gezamenlijk gevierd met een disco,
een dolle boel in de tuin van FloJa. De Malawiaanse
leerlingen kregen van hun buddie allemaal een matras
cadeau. Sommigen hebben nog nooit op een matras
geslapen. De reis afgesloten met een safari in Liwonde
NaAonal Park met echte wilde dieren. Tijdens het
afscheid op het vliegveld alleen maar blije en dankbare
leerlingen. Zelf hebben ze ideeën bedacht om de
middelbare school ﬁnancieel te ondersteunen met hun
donaAes. Deze ervaring zullen wij en zij nooit vergeten.
Zij hebben veel bagage achtergelaten voor de mensen
in Malawi en hun eigen rugzak is vol onvergetelijk
ervaringen. Wij zijn zeer dankbaar.
Het door de leerlingen zelf gemaakte ﬁlmpje is nog te
zien op Youtube: JA in Malawi

Schoolreisje de leukste dag van het jaar
AlAjd feest op FloJa vanwege het jaarlijkse schoolreisje voor klas 1. Getooid met verpleegsterskapjes en
poliAepeIen gingen de blije kindjes met de bus naar Nyungwe, een dorp verderop. Een bezoek aan het postkantoor,
het poliAebureau, het ziekenhuis en de markt, overal een hartelijke ontvangst en uitleg. Op het poliAebureau zelfs
even in de cel mogen kijken waar 5 gevangen op de grond lagen. Niks geen privacywet in Malawi. Ook in de
kraamkamer mochten ze een kijkje nemen. Wat een lieve kleine bruine baby’s. Tot slot nog even een rondje op de
markt alwaar veel bekijks. Toch allemaal net iets anders dan NL.

Uitwisseling school Alkmaar
Wat een geweldige ervaring. Via een live
video verbinding gelijkAjdig ontbijt
tussen een school in Alkmaar (groep 5)
en een school in Malawi (groep 8). En
wat hebben ze veel van elkaar geleerd.
De kinderen in Malawi waren erg blij
met hun speciale ontbijt: een mandasi
(oliebol),
een
frisje
en
twee
versgebakken broodjes. De techniek
staat voor niets en dan is afstand maar
relaAef. Bijzonder zo'n kijkje in elkaars
wereld. Bedankt iedereen die dit mede
mogelijk hee? gemaakt!

Nieuwe manager
In mei 2020 is een nieuwe manager voor de
kleuterschool aangenomen, Eston Bongolo. Voor
sommigen een bekend gezicht. Vanaf het allereerste
begin is Eston betrokken geweest bij FloJa en hij is dan
ook de ‘huis-adviseur’. In 2010 hebben Floor en Jan
hem zelfs een keer mee naar Nederland genomen. Een
onvergetelijke ervaring! Hij hee? o.a. gewerkt bij World
Vision (een organisaAe die kinderen in nood helpt) en is
een hele goede allround manager. Door ons concept om
lokale mensen zelf de kleuterschool te laten runnen is
met Eston een echte win-win situaAe ontstaan. Hij hee?
weer een betaalde baan en wij hebben iemand die FloJa
en de visie van Nederlanders begrijpt.

Overig
Nieuwe vrijwilliger?

Update Ngara Primary School (NPS)

De B&B is ﬂink uitgebouwd tot eigen huis voor onze
vrijwilligster. Helaas moest onze Ajdelijke vrijwilligster
Carlien in maart alweer terug naar Nederland
vanwege covid-19 (waarvan we toen nog niet wisten
hoeveel impact dit zou gaan hebben op de hele
wereld).
Na een avontuur in Oeganda
kwam ze in januari naar
Malawi om haar vroegere
handbalmaatje André weer te
ontmoeten en samen te
werken, maar corona gooide
roet in het eten. Ze hee? een
prachAge bijdrage geleverd
aan FloJa. We hopen begin
2021 weer een nieuwe
vrijwilliger te kunnen gaan
werven.

Vier jaar geleden zijn we samen met de community
begonnen om ook de lagere school te ondersteunen
zodat de kleinste kinderen kunnen doorstromen. Het
doel is bouw van 14 lokalen, lerarenwoningen en
toileIen maar vooral het verbeteren van de kwaliteit
van onderwijs.

Ken je iemand die op zoek is naar een unieke
onderwijservaring in the warm heart of Africa? En die
ons wil helpen om kwetsbare kinderen een kansrijke
toekomst te bieden? Dit is de kans! Mail naar
info@ﬂojamalawi.nl voor de volledige vacaturetekst
op:
hIps://www.ﬂojamalawi.nl/vrijwilligeronderwijs-project

Verkiezingen
In de vier grote steden zijn demonstraAes geweest
met soms ook ongeregeldheden en brandsAchAng
maar iedereen is blij en trots dat er nieuwe
verkiezingen zijn gekomen en het recht zegeviert. Na
een onrusAg jaar is opposiAeleider Lazarus Chakwera
uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Hij versloeg de ziIende president Peter
Mutharika. De rust is teruggekeerd.

De planning was erg ambiAeus en bij het tweede blok
werden we bovendien gehinderd door een
elektriciteitskabel over het terrein. Deze moest
verplaatst worden en dat hee? voor meer dan een
jaar vertraging gezorgd. Het goede nieuws is dat deze
kabel inmiddels is omgelegd en het dak van het
tweede blok erop zit. Ook de fundering van het derde
blok is gereed. We kunnen weer doorgaan.

Floja Kalender

Aankondiging nieuwe website
De prachAge nieuwe FloJa kalender 2021 is nog te
bestellen! Steun je ook ons mooie educaAe project?
Te bestellen via onze website:
hIps://www.ﬂojamalawi.nl/kalender/

Al langere Ajd is er de wens voor een nieuwe website.
Wij zijn trots om te kunnen melden dat de nieuwe
website (bijna) af is. Met dank aan Paulien, Theo
Smith en Ronald Kok. In januari gaat onze nieuwe
website waarschijnlijk 'live.

Van het bestuur
We sloten in 2019 af met de zin ’2020 moet een fantasAsch jaar worden’. Het begon inderdaad
zeer goed. Het Jan Arentz College bracht in de voorjaarsvakanAe een fantasAsch geslaagd
bezoek aan FloJa, wat een diepe indruk hee? achtergelaten bij de kinderen. Achteraf gezien
hebben we enorm geluk gehad met de Aming, want in Italië kwamen de eerste
coronaberichten al door.
Op 15 maart kwam de Intelligente Lockdown in Nederland. Corona sloeg wereldwijd toe en op
23 maart besloten we de kleuterschool en de camping in Malawi te sluiten en hebben we onze
sponsors en donateurs geïnformeerd. Vanaf januari was Carlien als vrijwilliger bij FloJa, maar na
overleg met haar thuisfront kon ze nog net op Ajd terug naar NL. In het voorjaar is alle aandacht
gezet op het zoeken naar een nieuwe vrijwilliger met uiteindelijk twee topkandidaten. Maar
door het gesloten blijven van het luchtruim is het nog steeds niet mogelijk naar Malawi te
vliegen en is de kandidaat afgehaakt.
Alle mooie acAviteiten, zoals de ﬁetstocht en Meet & Greets gingen helaas niet door. Wel zal
Wil de Groot binnen de huidige mogelijkheden kerststukjes gaan verkopen.
Hebben we volledig sAlgestaan? Nee, dat zeker niet. André hee? veel Ajd en energie gestoken
in corona –awareness in Ngara en omgeving. Vol gas is er gegeven op het onderhoud en het
zoeken naar een nieuwe manager om André te ondersteunen. Met succes. Heel bijzonder is de
acAe voor Louis en zijn familie. Na een oproep via de sociale media kwam binnen 24 uur het
benodigde geld beschikbaar en het huis is inmiddels gerealiseerd. Er was zelfs geld over om ook
elektriciteit aan te leggen. De formidabele reacAes hebben alle betrokkenen zeer ontroerd.
Dank jullie wel.
De bouw van de Primary School hee? sAlgelegen, maar eind november is er gelukkig een
doorstart. Inmiddels is ook de verkoop van onze jaarkalender gestart. Financieel zijn de
jaarstukken van 2019 goedgekeurd en is de CBF erkenning succesvol geprolongeerd. We zijn nu
begonnen aan de begroAng van 2021. Hebben we in 2020 nog een te overzien verlies, 2021
wordt een geweldige uitdaging, want dan worden de eﬀecten van de corona periode echt
zichtbaar. Ik heb er vertrouwen in dat we deze uitdaging samen succesvol kunnen aangaan.
Namens de kinderen en alle betrokkenen in Malawi en Nederland wensen wij u ﬁjne
feestdagen en een liefdevol en gezond 2021. Stay safe!
Namens het bestuur,
Eric Weiﬀenbach, voorziIer

Status ﬁnanciën
De verwachAng is dat we dit jaar met een klein verlies gaan eindigen,
met name omdat we door corona minder inkomsten hebben en een
aantal geplande (wervings) acAes niet door kon gaan. Gelukkig hebben
we in Malawi ook minder uitgegeven omdat de school 5 maanden
gesloten was vanwege corona. De salarissen van onze medewerkers
werden wel doorbetaald (dit in tegenstelling tot veel andere private
scholen). Onze medewerkers zijn nooit in de problemen geweest. Het
verlies vangen we op met reserves die we de afgelopen jaren hebben
opgebouwd.
Voor 2021 ziet het er minder goed uit. We verwachten dat er helaas
door corona ook volgend jaar minder inkomsten zullen zijn uit acAes.
Verder is er onzekerheid over een langdurige sponsorcontract dat
aﬂoopt. Dit betekent dat we als bestuur de komende Ajd op zoek
moeten gaan naar nieuwe sponsors!
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