
 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief Maart 2017 

  
Er is weer een belangrijke stap gezet voor en door de dorpelingen van Thondwe. Enige jaren geleden 
is  stukje bij beetje een complete lagere school gebouwd zodat 611 kinderen uit Thondwe en 
omgeving veel gemakkelijker naar school konden. Toen de school af was heeft de overheid de 
exploitatie van die school overgenomen. Maar er diende zich een nieuw probleem aan namelijk dat 
het moeilijk was goede leerkrachten aan te trekken vanwege gebrek aan huisvesting voor die 
leerkrachten. Daarop heeft HGD, op vraag van de gemeenschap, besloten dat er een lerarenhuis zou 
worden gebouwd. Met steun van Wilde Ganzen is dat gefinancierd en zoals te zien is bijna klaar.  
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Ralf Bodelier en Miriam Vossen organiseren al jaren reizen naar Malawi. In  groepen van zo’n 15 tot 
20 personen wordt intensief kennis gemaakt met het leven in Malawi en onze “ambassadeurs” 
aldaar, Veronica en Saulos. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuwe reis in augustus.  

Om voldoende tijd te hebben voor (werk)overleg met Veronica en Saulos en verdere plannen en 
wensen voor de toekomst uit te werken zal Ingrid Verhagen alvast enkele dagen eerder vertrekken.  

Er is inmiddels een nieuwe website in de lucht van Het Goede Doel. In de lucht. Ralf Bodelier heeft 
deze ontworpen en we hebben inmiddels ook iemand bereid gevonden om deze website bij te 
houden. Zo is recent het jaarverslag 2016 op de website geplaatst en ook de formulieren voor een 
periodieke gift in geld is op de site geplaatst. Via deze overeenkomst periodieke gift kunnen 
bedragen die aan HGD worden overgemaakt van de belasting worden afgetrokken. 

We hebben de begroting 2017 voorlopig vastgesteld en om de gewenste activiteiten gepland voor 
2017 te kunnen realiseren  hebben we minimaal € 17.000,- nodig. Een deel daarvan hebben we al bij 
elkaar gekregen, via donateurs maar er is zeker nog € 8.000 nodig.  
Ook omdat de extra betalingen vanwege de voedselschaarste in 2016 een gat geslagen hebben in 
onze financiën. Er lopen nog twee subsidieaanvragen. We hopen daarover in april a.s. uitsluitsel te 
krijgen. 
 
Verslag van onze medewerkers Veronica en Saulos:  
“In 2017 zijn al zo’n twaalf bezoeken gebracht aan Thondwe om de bouw van het onderwijzershuis te 
kunnen volgen. De Mulomba Primary School heeft een staf van acht onderwijzers. Momenteel is er 
een kwaliteitsinstrument (STAR model van Edukans) geïntroduceerd waar de school mee gaat 
werken. Daarnaast zijn rond de school zo’n 100 bomen geplant. 
De Nurseries hebben ieder een staf van negen mensen bestaande uit: een onderwijzer, een verzorger, 
een kok, een schoonmaker en een bewaker. Op dit moment bezoeken 105 kinderen de Mkanda 
Nursery In Thondwe en  90 kinderen de Mulambe Nursery in Phalombe. Van de ouders van de 
kinderen wordt verwacht dat ze een kleine bijdrage betalen maar dat is even stopgezet vanwege de 
‘hongercrisis’. De ouders zijn wel bereid een bijdrage te betalen en de verwachting is dat dit in 
september weer opgepakt wordt.  
De maismolen heeft slecht gedraaid in de crisistijd maar de verwachting is dat dit jaar beter zal zijn 
omdat de oogst veelbelovend is. In de maismolen werkt één persoon en is er comité van vijf leden. 
Bij het naaiproject is nu nog één persoon over: het project is tijdelijk stopgezet totdat er weer een 
nieuw team is. Twee vrouwen zijn vertrokken vanwege huwelijksproblemen en één man kreeg een 
baan in Lilongwe. De rollen stof voor nieuwe uniformen liggen klaar voor als het nieuwe team start. 
In zijn algemeenheid is het weer goed geweest voor de oogst (met regen) in de meeste delen van 
Malawi behalve in Phalombe. Daar was het zo droog dat de oogst niet goed zal zijn. 
Wensen voor de toekomst: 
Naar de toekomst kijkend zien we dat het goed gaat en de dorpsbewoners positief bijdragen als er 
tenminste voldoende voedsel is.  Wij denken dat goed zou werken als we een 
ondersteuningsprogramma voor de landbouw kunnen inzetten waardoor we mest kunnen 
financieren. Een ander cruciaal item is de elektriciteit die belangrijk is voor de ontwikkeling in de 
dorpen. Evenals de behoefte aan een ‘Health Clinic’ in Mkanda: nu moeten de dorpelingen als ze ziek 
zijn ver lopen naar de dichtstbijzijnde kliniek. Tenslotte is de vraag aan HGD om te faciliteren dat de 
comités periodiek getraind kunnen worden: er kan een opzet voor gemaakt worden. “ 



 

Frits Letschert, onze voorzitter, heeft besloten om na negen jaar zijn functie neer te leggen. Vanaf 
2008 is Frits als voorzitter betrokken geweest bij Het Goede Doel. We bedanken hem zeer hiervoor! 

Wegens het vertrek van Frits Letschert  proberen we om een nieuwe voorzitter te vinden. We hopen 
die op korte termijn te kunnen presenteren. Mocht iemand die deze nieuwsbrief leest  zich 
uitgenodigd (geroepen) voelen zich aan te melden … welkom! 

 

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