Nieuwsbrief September 2015

Mulomba Primary School is compleet
Naast de kleuterschool in Mkanda staat de 6-klassige lagere school. Deze primary school was nog
incompleet. De hoogste klassen standard 7 en 8 ontbraken tot voor kort. Dankzij inspanningen van
de dorpsgemeenschap – zij bakten 79000 stenen – én financiële bijdragen van onze sponsoren en
donateurs – zij brachten de benodigde 16000 euro bijeen – zijn twee lokalen bijgebouwd.

Daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. De kinderen van Mkanda en omgeving
kunnen nu de gehele leerlijn van kleuter- tot en met lager onderwijs volgen.
Bijkomend voordeel is dat het project School Feeding veilig is gesteld. Met steun van Het Goede Doel
is dit voedselproject in 2007 voor ongeveer honderd kleuters opgezet. Vanwege het voedseltekort
doen ook steeds meer kinderen van de naastliggende Primary School een beroep op een dagelijkse
warme maaltijd. Dit schooljaar zijn regelmatig bijna 6 keer zoveel kinderen (586 totaal) van voedsel
voorzien. Dit zou Het Goede Doel op termijn niet kunnen bekostigen.
Dankzij de inzet van Veronica en Saulos zijn we in bezit van een toezegging van de District Education
Manager in Zomba. Nu er een volledige lagere school is in Mkanda (en dat is een harde voorwaarde)
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is het Ministry of Education bereid een ‘ Home Grown School Feeding Program at Mulomba School’
te starten met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016.

Karin Bruers start noodhulpactie voor Mkanda Village
‘Help Mkanda Village’ de winter door. Met deze slogan voert schrijfster en cabaretière Karin Bruers
dit najaar actie voor de bewoners van ‘ons’ dorp. Ze zagen hun oogst mislukken door de hevige
regens en de daaropvolgende droogte begin dit jaar.
In mei was Karin tien dagen te gast bij Mirjam Vossen en Ralf Bodelier in Malawi. Die namen haar
mee naar Mkanda Farm, waar ze zich vol in het dorpsleven stortte. Karin kookte nsima, pompte
water en schoof aan bij de kleuters. Maar ze nam ook uitgebreid de tijd om met de bewoners te
praten over de gevolgen van de misoogst. Veel mensen hebben dit jaar maar een, twee of drie
zakken mais geoogst. Een doorsnee gezin eet een zak per maand. Veel families weten niet hoe ze de
winter door moeten komen. Nu al bezuinigen ze op het aantal maaltijden. Geen drie, maar twee per
dag. Straks wordt het een. Of helemaal geen meer. Dan zullen mensen de onrijpe mais op het veld al
opeten, waardoor ook de volgende oogst weer gedoemd is te mislukken.
175 gezinnen
Karin zou Karin niet zijn als ze niet ter plekke de handen uit de mouwen zou steken. Ze wachtte niet
tot oktober, wanneer de hongersnood een feit is en de maisprijs torenhoog. Samen met Saulos en
Veronica investeerde ze direct in een noodhulpplan voor de 175 armste gezinnen in Mkanda Village.
Saulos en Veronica kochten grote partijen aan de grens met Mozambique, tien zakken voor elk gezin.
Met grote trucks zijn deze naar het dorp vervoerd, in de school opgeslagen en uitgedeeld. Elk gezin
heeft in juni vijf zakken gekregen. De rest is opgeslagen. Wanneer de overheid komende maanden in
actie komt met noodhulp, dan wordt deze mais lokaal verkocht. Wanneer de overheid niets doet –
en daar ziet het helaas naar uit – dan krijgen de gezinnen eind dit jaar alsnog de resterende 5 zakken.

Karin in gesprek
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De actie van Karin is een geweldige steun voor het dorp en we zijn als stichting Het Goede Doel
verschrikkelijk blij met dit initiatief. En met de onmisbare inzet van Saulos en Veronica: zonder hen
zou deze enorme klus nooit zijn geklaard. Op de website http://www.maizeislife.org vind je een
filmpje van Karin over deze actie, met een oproep aan iedereen om één of meer families in Mkanda
Village door de winter te helpen. Zegt het voort, zegt het voort!

Project Alfabetisering
In het alfabetiseringsprogramma hebben 26 mensen examen gedaan, 20 geslaagd. Als ook de laatste
groep in december examen heeft gedaan, zal het project met een feestje worden afgerond.
Project Tailoring
Het naaiproject is gestart. Naaimachines zijn er, het naaicomité is enthousiast. De deelnemers zijn
bezig om voor de twee kleuterscholen in Mkanda en Msaiwa schooluniformpjes te maken. Ouders
kopen vervolgens de uniformen. Een deel van de opbrengst gaat naar de makers, een deel blijft in
reserve voor nieuw materiaal, een deel gaat naar de kleuterschool voor school feeding.
Project Solar
De solar bij de maismolen heeft het begeven. Vrijwel alle onderdelen moeten vervangen worden,
kosten 800 euro. Een nieuwe aanschaffen is waarschijnlijk voordeliger. Het Goede Doel heeft nu
geen middelen beschikbaar voor dit project. Wel is een werkende solar van belang voor de vrieskast,
voor het opladen van apparaten, enzovoort.
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Hoe arm is Dickisoni nog?
Deze maand verschijnt ‘Het gezicht van de armoede’ van journalist Dick Wittenberg en fotograaf Jan
Banning. Ze keren terug naar het Malawiaanse dorp Dickisoni, waarover ze tien jaar eerder al een
reportage en boek maakten. Vijf jaar lang had Dick Wittenberg een project in Dickisoni – onder de
vlag van Het Goede Doel. Dit jaar keerde het tweetal terug om de balans op te maken. Hoe arm is
Dickisoni nog?
Dick Wittenberg schrok zich een hoedje nadat zijn artikel over armoede in Malawi in NRC
Handelsblad verscheen. Dat was tien jaar geleden. Drie weken lang had hij met fotograaf Jan Banning
gebivakkeerd in het Malawiaanse dorp Dickisoni, een doorsnee dorp in een straatarm land. Ze wilden
weten hoe dat eruit zag, alledaagse armoede. Dick tekende, kaal en treffend, de verhalen op van de
bewoners. Jan fotografeerde hen in hun huizen, strak in de camera kijkend tussen hun schaarse
bezittingen.

Het verhaal raakte lezers diep. Er kwamen meer dan zeshonderd reacties, er ontstond een spontane
inzamelingsactie en er vormde zich een heuse hulporganisatie: de Vrienden van Dickisoni. Dick
Wittenberg werd hulpverlener tegen wil en dank. Een eigen stichting oprichten zag hij niet zitten: hij
zocht aansluiting bij Het Goede Doel.
Werkgroep
Vijf jaar lang vormden ‘de Vrienden van Dickisoni’ een aparte werkgroep binnen onze stichting. Ze
investeerden in projecten waarmee het dorp aan de armoede kon ontsnappen: maismeel,
kunstmest, zaden, trappompen en landbouwadvies. Na vijf jaar werd de hulp afgebouwd. Begin dit
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jaar schonken ‘de Vrienden van Dickisoni’ hun laatste geld aan de noodhulpactie in de dorpen
Mkanda en Msaiwa.
Eerder dit jaar keerden Dick Wittenberg en Jan Banning terug naar Dickisoni. Hoe staat het dorp er
voor? Wat is er in tien jaar veranderd? Is het de bewoners gelukt om uit de armoede te klimmen?
Hun - bemoedigende – relaas is opgetekend in hun nieuwe boek ‘Het gezicht van de armoede’.
Opnieuw in de prachtige, directe stijl van Dick en met indringende foto’s van Jan. Lezen!
Zie ook: http://www.janbanning.com/nl/books/het-gezicht-van-de-armoede-2015/
Nieuwe ideeën
Veronica en Saulos werken hard aan een ‘Social Enterprise Plan’. Een nieuw idee om HGD Malawi de
komende jaren te transformeren naar een ‘sociale onderneming’. Zij willen het eigenaarschap van
sociale projecten in vormen van ondernemerschap stimuleren. Een deel van de opbrengst zou dan
naar de community kunnen gaan. Het plan is nog pril en vraagt een initiële investering van 25000
euro. Het project Tailoring en wellicht ook het project Maize Mill zou op den duur in ownership
kunnen komen. Het bestuur van Het Goede Doel heeft sympathie voor deze plannen (wordt vervolgd).
Videoproject van Ralf Bodelier, Saulos Jali en team
Een prachtige inkijk in het Malawiaanse leven in township Ndirande is te zien op:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/4141845/2015/09/14/Lofzang-op-desloppenwijk.dhtml
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DE JAARREKENING 2014 IS TE VERKRIJGEN VIA HET SECRETARIAAT .
Onze mensen in Malawi:
Veronica Kuchikonde, Saulos Jali, Anne Hoijer

our company car in Malawi
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