Nieuwsbrief oktober 2018
Graag willen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen in het werkgebied van Het Goede Doel in
Malawi. In overleg met onze Malawische projectleiders Saulos en Veronica hebben we een keuze gemaakt
voor uitvoering van activiteiten op drie terreinen: Water, Landbouw en ondersteuning van individuele
activiteiten van dorpsbewoners.

Nieuw project: Calabash watertank project
Op een “Partindag” in 2017 ontmoetten we Paul Akkerman die enkele jaren geleden gestart is met de bouw
van gemetselde watertanks die dienen als opslag van water voor de droge periodes. Akkerman is de
bedenker van het opslaan van water (als het regent) in een afgesloten gemetselde watertank voor 5000
liter. Doordat het water in een donkere tank is opgeslagen is dat water zeer goed houdbaar en bruikbaar.
Naast het primaire doel (het opvangen van water voor droge tijden) is het voordeel dat de mensen in de
dorpen die tank zélf kunnen bouwen, nadat ze daarvoor een training hebben gehad.
Deze tanks, waarvan we er 10 willen aanleggen, zijn nieuw in Malawi dus dit is een pilotproject. In andere
Afrikaanse landen is de tank al wel een groot succes. Een team van bewoners uit het dorp wordt opgeleid
om de tanks te bouwen, te installeren en te onderhouden. De chief en het dorpscomité worden eigenaar
van de tanks. En per tank kunnen vijf gezinnen er gebruik van maken.

Saulos Jali wil in Malawi op verschillende plaatsen helpen watertanks te bouwen. Hij gaat daarvoor in
februari 2019 een scholing volgen onder leiding van Paul Akkerman. Naast schoon drinkwater worden
lokale (jonge) mensen opgeleid. Zij kunnen onderhoud plegen en zorgen voor uitbreiding van het aantal
tanks in de eigen omgeving en in andere dorpen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van plaatselijke
materialen. De tanks kunnen ook een waardevolle ondersteuning zijn in tijden van droogte. Malawi wordt
geregeld door droogte geteisterd, met als gevolg mislukte oogsten en hongersnood.

Voor dit project is een bedrag nodig van €10.000 (inclusief materialen, de opleiding en reis- en
verblijfskosten van Saulos). Het Calabash watertank project realiseren we in samenwerking met Wilde
Ganzen. Wilde Ganzen draagt 50% bij aan het project. Voor de andere helft van het bedrag zoeken we nog
sponsors.
Wilde Ganzen besteedt aandacht aan ons project met een uitzending op 18 november op NPO 2 om 11.50
uur: https://www.wildeganzen.nl/projecten/10-regenwatertanks-voor-een-dorp-in-malawi

Projectleider Saulos vertelt dorpsbewoners over de werking van de calabash watertank.

Met dit project proberen we op een originele en goedkope manier gezond drinkwater dichtbij de woningen
van mensen te krijgen. Help je mee dit initiatief te laten slagen?

Nieuw project: verbetering landbouwmethoden
Dit project doen we samen met de stichting ‘Beter Malawi’ en met de plaatselijke bevolking van
Mkanda/Thondwe. De boeren werken nog steeds volgens traditionele (en vertrouwde)
landbouwmethoden die niet voldoende effectief zijn. Door de stijgende bevolkingsdichtheid en afname van
bodemvruchtbaarheid, is de voedselzekerheid de laatste jaren gedaald. Het is nodig de voedselproductie te
verbeteren en het gezinsinkomen te verhogen.
Deze nieuwe landbouwmethodiek is relatief eenvoudig en kan binnen korte tijd een grote toename
(verdubbeling) van de oogst realiseren. Een lokale projectmanager zal de boeren leren nieuwe stappen te
zetten. Een onderdeel ervan is bijvoorbeeld het bedekken van het land met oud, droog materiaal zoals
maïsstengels (dat tot nu toe wordt verbrand). Hiermee wordt enerzijds bodemerosie tijdens zware buien
voorkomen en anderzijds wordt regenwater beter vastgehouden, waardoor bescherming wordt geboden
tijdens periodes van droogte.
De nieuwe projecten kunnen elkaar versterken. Het starten brengt natuurlijk kosten met zich mee, zowel
voor begeleiding als voor materialen, die overigens zoveel mogelijk lokaal worden aangeschaft.
Ook voor dit project is geld nodig. Zeker in de aanloop van dit project is veel overtuigingskracht en
begeleiding nodig om de dorpelingen over te halen hun werkzaamheden te wijzigen. En er moet zaai- en
plantgoed en ‘fertilizer’ worden aangekocht.

De 50 boeren die mee kunnen doen zijn bereid om van hun oogst een klein gedeelte af te staan om pap te
maken voor de kinderen van de kleuterschool in Mkanda.
Ook voor dit project is een investering van €10.000,- nodig in materiaal en training. Het mooie van dit
project is dat de boeren ook weer iets teruggeven aan het dorp.

Talent foundation
Talent Foundation (TF) is een organisatie die kansarme kinderen wereldwijd helpt. TF is actief in landen
waar jongeren opgroeien in kansarme omstandigheden. Het Goede Doel werkt samen met TF en een
Landencommissie van Nederlandse en lokale mensen zorgt voor de selectie en begeleiding van TALENTEN in
de leeftijd van 15 – 25 jaar die beschikken over een duidelijke ambitie en een talent op basis waarvan ze
een betere toekomst voor zichzelf en hun omgeving kunnen realiseren.

De ondersteuning bestaat uit financiële en/of materiële hulp gedurende maximaal 4 jaar en een waarde van
maximaal 3000 euro/jaar. Hiermee kunnen gereedschappen, (muziek)instrumenten, boeken of andere
materiële zaken worden aangeschaft en kunnen kosten voor studie en/of levensonderhoud worden
vergoed. De jongeren moeten vanaf het begin in hun aanvraag duidelijk maken wat zij zelf gaan betekenen
voor dorp, vrienden, familie en andere kansarme jongeren. TF ondersteunt nu twee talenten uit Blantyre en
omgeving. Vanuit Het Goede Doel is Saulos Jali degene die de talenten ondersteunt. De twee jongeren zijn
Kenneth, die een kippenfarm opbouwt en Anna die nu ‘Secondary’ school afmaakt en vervolgens een
juridische opleiding gaat volgen.
De nieuwe talenten bieden zich al aan: Cornwall Padwale uit Mkanda:
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