Nieuwsbrief November 2016
GRADUATION
Veronica en Saulos, onze trouwe medewerkers in Malawi, hebben met financiële steun van HGD beiden
deelgenomen aan een leergang Social Work. Veronica is geslaagd voor het eerste deel en Saulos heeft de hele
cursus inmiddels met succes afgerond en wil verder voor een master.
Van harte gefeliciteerd!!

Saulos en Veronica laten weten dat zij iedereen die onze projecten in Malawi steunt daarvoor willen
bedanken. Door het volgen van deze opleidingen kunnen zij hun werk beter doen.
DE SCHOOL EN ONDERWIJZERSHUIS
Je kunt wel een school bouwen, maar er zijn ook leraren nodig. Maar leraren blijven niet lang in Thondwe. Ze
vertrekken naar een ander dorp waar meer faciliteiten zijn. Dat komt niet ten goede aan de continuïteit van het
onderwijs. Daarom is besloten een “onderwijzershuis” te bouwen. Zoals gewoonlijk bakken de bewoners de
stenen en bouwen het huis zodra er voldoende geld is om de andere materialen voor de bouw te kopen. Er zijn
al donaties binnen en gesprekken lopen met Wilde Ganzen om samen te werken. Volgens de begroting hebben
we €6750,- nodig; en donaties voor €3500,-.

De bouwplaats

De stenen liggen klaar

Er zijn inmiddels al zoveel mensen die hebben deelgenomen aan een door HGD gefinancierde timmercursus
dat die bouw zeker moet slagen. Dat zou weer een mooi duurzaam project zijn van HGD dat met de nodige
steun kan worden gerealiseerd (nb.14 nieuwe cursisten, ook meisjes, hebben bankjes gemaakt voor standard 7
en 8).
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DE VOEDSELSITUATIE
Die is nog steeds niet rooskleurig. Gelukkig hebben veel donateurs positief gereageerd op onze oproep in de
nieuwsbrief van juni 2016. Er wordt nu gezaaid voor de oogst die in maart/1pril 2017 te verwachten is. Al de
regen, en tussendoor droogte, van de afgelopen periode heeft de bodem geen goed gedaan ; subsidie op
kunstmest wordt niet meer verstrekt door de regering en is voor de mensen zelf onbetaalbaar. De periode van
schaars voedsel is zeker nog niet voorbij. Geld voor kunstmest opent in ieder geval op langere termijn wat
betere perspectieven. En in de tussentijd is het sappelen. In 2005 was € 0,66 nog goed voor 100 Kwacha.
Momenteel is 100 Kwacha maar € 0,13 waard. Ook hier blijft steun van donateurs onmisbaar!
DE FINANCIEN VAN HET GOEDE DOEL
De voedselsteun tijdens het hoogtepunt van de hongersnood heeft een gat geslagen in onze financiële
middelen. Gelukkig hebben veel mensen een bijdrage gestort voor Het Goede Doel en zijn we blij dat we ook
weer nieuwe sponsors hebben gevonden.. IEDEREEN DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GEDAAN BEDANKT !!! Gezien
onze plannen blijft iedere bijdrage meer dan welkom. Het bestuur doet er alles aan om substantiële bijdragen
te krijgen voor haar plannen.
BETER MALAWI
Bij toeval kwamen we enige tijd geleden in contact met de STICHTING BETER MALAWI . Dat is een stichting die
actief is op het gebied van landbouw in de buurt van Zomba . We willen graag samenwerken en afgelopen
zomer heeft een bestuurslid van Beter Malawi al contact gehad met Saulos en Veronica. Hopelijk kan
samenwerking en uitwisseling van ideeën voor beide stichtingen vruchten afwerpen
BESTUUR
Het bestuur van Het Goede Doel bestaat momenteel uit 4 personen. Om onze activiteiten te kunnen
continueren of zelfs uit te breiden zijn we op zoek naar meer mensen die zich willen inzetten voor Het Goede
Doel. De belangrijkste activiteiten voor het bestuur zijn het overleg met onze mensen in Malawi, over de
kwaliteit en de voortgang van onze projecten en het vergaren van geld om het programma te kunnen
uitvoeren. En natuurlijk de communicatie, middels een nieuwsbrief, met donateurs en andere vrienden van het
Goede Doel. Wie meldt zich? Het is leuk en dankbaar werk, dat veel voldoening biedt.
REIS NAAR MALAWI?
Er is sprake van dat in de zomer van 2017 weer een of meer reizen naar Malawi worden georganiseerd, door
Mirjam Vossen en Ralf Bodelier.dat Een buitenkansje om zo intensief kennis te maken met Malawi: een cultuur
die men eigenlijk niet kent. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.
Nb: de website van Het Goede Doel is tijdelijk uit de lucht en ‘under construction’.
Hartelijke groet, namens bestuur en vrijwilligers van Het Goede Doel.
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Het Goede Doel
Wil je graag onze nieuwsbrief
ontvangen, je inzetten als
vrijwilliger of donateur worden?
Neem dan contact op met onze
secretaris Marius de Jong.
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