Nieuwsbrief oktober 2017
De nieuwe bestuursleden van HGD stellen zich wat uitgebreider voor: Anke Vroomen en Trudy
Raymakers.

Graag wil ik mij aan u voorstellen: mijn naam is Anke Vroomen, ik ben 58 jaar en zoals
mijn LinkedIn pagina vermeldt ben ik ‘actief op veel vlakken'.
Sinds ruim twee jaar woon ik, samen met mijn partner, in Tilburg.
Na een studie ‘architectonische vormgeving’ aan de kunstacademie van Maastricht heb ik
zo’n 15 jaar gewerkt als interieurarchitecte en daarna nog eens 10 jaar als zelfstandige.
Ik ben toen opnieuw gaan studeren, onder meer social studies en victimologie bij de universiteit van Tilburg. De
studie heeft mij ook een half jaar in Zuid-Afrika gebracht waar ik heb mogen studeren aan Stellenbosch
University. Na mijn afstuderen in 2014 ging ik op zoek naar werk, en dan met name vrijwilligerswerk (immers
als 55+ liggen de betaalde banen niet meer voor het oprapen). Nu ben ik onder andere taalcoach voor een
vluchteling uit Nepal en begeleider bij de weekendschool. Daarnaast ondersteun ik mijn partner in ons eigen
bedrijf en probeer ik een teckel op te voeden (onmogelijke opgave, veel te eigenwijs). Ik hoop met mijn ervaring
een zinvolle bijdrage te kunnen gaan leveren aan het werk van Het Goede Doel in Malawi.

Ik ben Trudy Raymakers, op dit moment fulltime coördinator van het sociaal team Leerdam.
Ik studeerde af in sociologie (sociale psychologie en antropologie). Ben verliefd op jazz,
studeerde saxofoon in Rotterdam en gaf workshops en concerten in Europa, het MiddenOosten, Afrika en de VS. Ik werkte bij gemeentes Breda, Almelo en Tilburg. Betrokken bij
sociaal beleid; in Tilburg bij de opzet van Voor en Vroegschoolse Educatie, brede scholen en
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met groot plezier denk ik terug aan de reis naar Nicaragua
en het Edimsa project; een leer-uitwisselingsproject met Matagalpa en ROC Tilburg. Ik was
consultant bij Cubiss, programmamanger HRM en bedrijfsvoering en een hartstochtelijk bibliotheek vernieuwer.
Bijna ieder jaar vertrek ik naar India waar we verschillende educatieprojecten ondersteunen. Ik geloof in
mensen en in de kracht van samenwerking. Ieder individu of team is expert op het gebied van eigen doelen,
problemen, hindernissen en hulpbronnen. Dat spreekt me zo aan in het Goede Doel Malawi.
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In onze vorige Nieuwsbrief schreven we dat in de zomer van 2017 de eerste leerlingen zijn afgeleverd die de
hele schooltijd in hun dorp (Mkanda) hebben gevolgd. We waren/zijn benieuwd naar het uiteindelijke niveau
dat is behaald en hebben daarover informatie. Tevens hebben we gevraagd of leerlingen naar de middelbare
school gaan. Op de foto is de eindexamenscore te zien van klas 8 van Mulomba Primary School in Mkanda.
Totaal 25 leerlingen, waarvan 16 geslaagd zijn: 7 jongens en 9 meisjes. En van de 4 geselecteerde leerlingen die
naar Secondary school gaan, zijn er 2 die begonnen zijn op onze Nursery in Mkanda.
Saulos en Veronica: “Out of the selected 4 children to
Secondary school, 2 children are from our nursery Mkanda
Nursery School. These 2 have been selected to Nsala
Community Day Secondary School”.

Het Bestuur van HGD is in gesprek met ‘Talent Foundation’: dit is een stichting die talentvolle jongeren, tussen
15 en 30 jaar in moeilijke financiële omstandigheden, ondersteunt om hun droom te verwezenlijken. Die
droom kan bijvoorbeeld een studie zijn of een bedrijf opzetten. Binnenkort is er een vervolggesprek met het
bestuur van de stichting om afspraken te formaliseren. Saulos en Veronica zijn heel enthousiast en al op zoek
naar geschikte kandidaten. Het plan is om met twee jongeren te starten.
In augustus zijn er weer een twintigtal belangstellenden samen met Ralf Bodelier en Mirjam Vossen op reis
geweest door Malawi. Zoals bij iedere vorige door hen georganiseerde reis was er ook bij deze groep
enthousiasme voor de wijze waarop met een (voor veruit de meesten) onbekend land en bevolking kennis kon
worden gemaakt. De foto's laten zien dat het de reizigers, en kinderen goed is vergaan.

En…even allemaal op de foto bij Fenna’s nieuwe huis!

De reizigers bezochten ook de kleuterschool maar alleen in Mkanda waar op dit
moment 90 kinderen zijn, in Phalombe bezoeken nu 80 kinderen de
kleuterschool. Spelletjes zijn altijd leuk en dat is te zien aan de kinderen.

2

Deze reis zijn er laptops ingezameld en meegenomen voor jongeren in Malawi en natuurlijk met veel genoegen
aan hen uitgereikt.

De overhandiging van laptops aan jongeren:
Saulos schrijft: “I have a strong attachment with one of the best Secondary schools in
Ndirande Township where we went, called Ndirande Hill Secondary School. So I went to
meet the Headmaster for a chat. During our meeting we talked on how Junior Certificate
Examination results have been and I was overwhelmed by the school's position in
Blantyre as second best in terms of student pass rate. The most enthusiastic story was
that the best pupil was a girl orphan, called Anne Kamalisha. It really touched my heart
so I had no choice but to award her a laptop from our project to lift her capability
through the last 2 years in secondary school because they do have a computer
laboratory which is all the time full due to shortage of computers. In the picture it's me
handing over a computer to the best student of Ndirande Hill Secondary School form 2
Malawi Government examinations ANNE KAMALISHA. Thank you from her to you and
all the donors”.

In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat het lerarenhuis inmiddels gereed was. Dat bleek toch niet het geval.
Er was namelijk geen stroom. In allerijl is nog een zonnepaneel aangebracht, zodat het huis nog in gebruik kon
worden genomen bij de aanvang van het schooljaar. Good Go Foundation in Malawi, heeft een rapportage
geschreven voor Wilde Ganzen om het project te verantwoorden en af te ronden. Op de foto rechts: het
lerarenhuis met Mr Bossomu, de eerste leraar die blij is met zijn huis met solar!
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Op zaterdag 30 september vond de jaarlijkse Partindag plaats in Apeldoorn. Dan komen zo'n 100 kleine goede
doelen organisaties bij elkaar om nieuwtjes uit te wisselen, problemen te bespreken en algemene informatie te
verkrijgen. Ingrid en Marius hebben deze dag bijgewoond en zich met name verdiept in de mogelijkheden om
onze mensen in Malawi in staat te stellen zelf maatregelen te nemen om te voorzien in goed drinkwater. Het
dorp Mkanda is behoorlijk gegroeid en die ene waterpomp voor alle gezinnen is nu te weinig. Het plan is om
zeker 10 watertanks te bouwen samen met de dorpsbewoners en met behulp van Saulos, Veronica. Op de
foto’s (brochure van ‘de gevulde waterkruik’) is de bouw van een watertank te zien en een tank die klaar is
waar regenwater is opgevangen en veilig opgeslagen wordt. Een fondsenaanvraag is in voorbereiding.

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.

De mogelijkheid bestaat om een overeenkomst te sluiten voor een periodieke gift
in geld. Zo’n periodieke gift is aftrekbaar voor de belasting.
Download de overeenkomst voor periodieke gift (zie ook op onze site):
Overeenkomst periodieke gift:

http://www.het-goede-doel.nl/wp-content/uploads/2016/11/OvereenkomstPeriodieke-gift-in-geld.pdf
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