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Hoe het NOODPLAN heeft gewerkt! En Meer!
Op de Nederlandse televisie was avond aan avond het noodweer in Mozambique te zien. Ongelooflijk wat de natuur daar weer
heeft huisgehouden. En de gevolgen ervan bleven niet beperkt tot Mozambique maar troffen ook het zuiden van Malawi dat
ingesloten wordt door Mozambique. In dit gebied is de schade voor vele bewoners erg groot. De regens en stormen maakten vele
mensen dakloos en veel spullen die men dagelijks nodig heeft (dekens, kleding, keukengerei) gingen verloren. In de dorpen
Mkanda en Phalombe is het goede doel al jaren actief. Veel van wat intussen was opgebouwd werd vernietigd. In overleg met
onze partners in Malawi konden we gelukkig zo'n 100 gezinnen weer aan de nodige spullen helpen.
DANK AAN ALLE GULLE GEVERS: Op onze oproep voor NOODHULP hebben veel mensen gereageerd. Zoveel dat 100 getroffen
gezinnen in Phalombe en Mkanda hulp hebben ontvangen via Veronica en Saulos. Op verzoek van de Chiefs in Phalombe en
Mkanda is de noodhulp in goederen geleverd. En door een gift van de Gebroeders van den Boschstichting wordt gezorgd voor
eten en drinken voor de getroffenen.

TALENTEN
Onze talenten Anne en Kenneth zijn niet getroffen door het natuurgeweld. Zij volgen hun studie en ontwikkelen zich verder. In
een volgende nieuwsbrief zullen wat uitgebreider terugkomen op deze twee kanjers.
WATEROPSLAG,
Paul Akkerman is de uitvinder van de zogenaamde Calabash-tanks. Dat zijn betonnen opslagplaatsen voor (5000 liter)
regenwater. Dat water wordt opgevangen als het regent en meteen geleid naar de watertank. Dat water wordt licht- en
luchtdicht afgesloten en de kwaliteit van dat water wordt door toepassing van deze methode steeds beter van kwaliteit. Met
een tank van 5000 liter kunnen enkele gezinnen in hun behoefte aan schoon drinkwater voorzien. Als het weer regent kan de
tank weer worden bijgevuld. Aftappen gebeurt met een gewoon kraantje. Hopelijk blijven heftige regens als de laatste tijd
achterwege.
Dit principe wordt al in veel Afrikaanse landen toegepast door de stichting “De Gevulde Waterkruik’, en nu voor het eerst in
Malawi. De bedoeling is dat de bewoners van de dorpen zelf de tanks leren bouwen en anderen weer gaan opleiden. Eind april
begin mei 2019 worden 10 tanks gebouwd in het gebied waar het goede doel werkzaam is. Marius de Jong zal dan bij die
activiteiten aanwezig zijn.

LANDBOUW ontwikkeling(en)
Door contacten met de stichting Beter Malawi (gevestigd in Nederland) kwam Het Goede Doel in contact met een tweetal
personen die zich al jaren bezig houden met verbetering van de landbouwmethoden. Een noodzakelijke activiteit om de
opbrengst zowel in omvang als in variëteit te verbeteren. Inmiddels kunnen 50 boeren in Mkanda actief deelnemen. Zij worden
begeleid door Lewis Gama die de methode heeft geleerd van Johannes Bos, een Nederlander die al lang in Malawi verblijft en
veel resultaten boekt met zijn aanpak. Malawiaanse boeren hebben de gewoonte niet of weinig te bemesten en overgebleven
plantenresten te verbranden en de grond niet te bedekken met plantenresten die helpen het vocht in de grond vast te houden.
Buiten de groei ligt het land braak. De eerste activiteiten tot verbetering zijn al succesvol. De productie is soms verdrievoudigd.
en verder voortgang zowel in de verbetering van de opbrengst als de deelname van gezinnen worden geboekt.
Het Goede doel heeft de hulp gekregen van sponsoren die de kosten van de “transitie” mee betalen en er nu 100 boeren aan het
project kunnen deelnemen.

Op de website van HGD staat inmiddels de jaarrekening en het jaarverslag van 2018.

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

