Nieuwsbrief juli 2017

In de Nieuwsbrief van Maart 2017 hebben we melding gemaakt van het vertrek van Frits Letschert als bestuurslid
(voorzitter) van Het Goede Doel. Inmiddels hebben we Anke Vroomen en Trudy Raymakers bereid gevonden om de
opengevallen plek in te vullen. Over de verdeling van de functies moeten we nog afspraken maken, maar we houden
vast aan het beginsel dat we alles samen doen en dat de functies louter een formaliteit zijn. We zijn blij met de komst
van Anke en Trudy.
Voor Het Goede Doel is een facebook pagina
gevonden –-- website en facebookpagina goed
beschikbaar voor onze medewerkers in Malawi
informatie wil doorgeven.

aangemaakt en we hebben Hans van Helvert bereid
bij te houden. Uiteraard zijn die media ook
(Veronica en Saulos) en voor iedereen die relevante

facebook@hetgoededoelMalawi

Het lerarenhuis, een samenwerkingsproject met Wilde Ganzen, waarover we al eerder informatie hebben gegeven, is
door de dorpelingen van Thondwe gebouwd en het is inmiddels gereed en in aanwezigheid van alle dorpelingen in
gebruik genomen.(zie ook bijgaande foto’s). We willen iedereen die hieraan meegewerkt heeft ( in Malawi en Nederland) daarvoor hartelijk danken. We vertrouwen erop dat deze faciliteit zal zorgen voor meer continuïteit in de staf
van de school. In een paar jaar tijd is er een volledige lagere school met voorzieningen voor leraren. In augustus gaat
Ingrid Verhagen naar Malawi en zal met Saulos en Veronica een bezoek brengen aan het lerarenhuis.

Het Goede Doel is werkzaam in de dorpen Thondwe en Phalombe. Vlakbij Thondwe is nog een Nederlandse organisatie actief namelijk Beter Malawi. Met deze organisatie hebben we regelmatig contact. Beter Malawi heeft inmiddels
ook kennis gemaakt met Veronica en Saulos en wellicht zullen/kunnen zij ook voor Beter Malawi wat betekenen.
Beter Malawi richt zich in belangrijke mate op het verbeteren van de opbrengst van de landbouw. Volgens hun opgave
bereiken zij met de door hen gebruikte methode een veel hogere opbrengst van het land. Dat is heel belangrijk naar
onze mening en wij willen graag kijken of het mogelijk is de door Beter Malawi gebruikte methode ook in Thondwe te
introduceren. Dat brengt wel bepaalde kosten met zich mee, omdat er een flinke periode van begeleiding van ervaren
“docenten” aan vast zit. De resultaten in andere dorpen zijn echter veelbelovend. We willen binnen onze begroting
naar middelen zoeken om deze belangrijke en blijvende verbeteringen te kunnen realiseren.

Het Goede doel heeft geprobeerd te delen in de opbrengsten van de rommelmarkt van het Mill Hill-College Die wordt
ieder jaar georganiseerd en brengt aardig wat geld op. Helaas vielen we dit jaar onvoldoende binnen de doelstellingen
van Mill Hill.

Wie een beter beeld wil krijgen van mondiale ontwikkelingen doet er goed aan World Best Nieuws te gaan lezen.
World’s Best News is opgericht om tegenwicht te bieden aan de vele negatieve berichtgevingen in veel media (kranten en televisie). Ralf Bodelier is journalist/aanjager van World’s Best News Nederland.

Bij gelegenheid van een bijeenkomst van Partin (brancheorganisatie voor het particulier initiatief) kwamen we in aanraking met een project dat eruit bestaat dat in periodes van veel regen water kan worden opgevangen in grote zelf te
bouwen tanks. Dat water wordt volledig van de buitenwereld afgesloten en blijft daardoor geschikt om te drinken,
ook na langere tijd. Er is echter nog wel wat instructie nodig voor de bouw. Als er ter plekke daadwerkelijk belangstelling is willen we wel contact zoeken met de bouwers/ontwerpers ervan. Die hebben al veel ervaring opgedaan in
andere landen in Afrika.

Op de website van HGD staat inmiddels de jaarrekening en het jaarverslag van 2016.

Hartelijke groet, namens bestuur en vrijwilligers van Het Goede Doel.
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