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Nieuwsbrief februari 2020
De laatste nieuwsbrief die we hebben rondgezonden dateert alweer van juli 2019. In het colofon van die nieuwsbrief
stonden vijf bestuursleden vermeld. Twee bestuursleden hebben inmiddels besloten hun deelname aan Het Goede
Doel te beëindigen. Het bestuur bestaat op dit moment uit Ingrid Verhagen, Marius de Jong en Trudy Raymakers. We
zoeken nog naar uitbreiding van het bestuur en nodigen de lezers van deze brief uit om actief deel te nemen aan het
bestuur.
REGENWATEROPSLAG
In de Nieuwsbrief van juli 2019 is melding gemaakt van de bouw dit naar het idee van Paul Akkerman die in meer
Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen dergelijke tanks voor opvang van bruikbaar regenwater heeft helpen bouwen.
Twee als oefen- en goodwill project om de bewoners te overtuigen en over te halen mee te werken. Voorts een achttal
gebouwd door ervaren metselaars uit de pool van Paul Akkermans en tenslotte nog 8 gebouwd door inmiddels
opgeleide Malawiaanse metselaars. (foto's). Er staan dus nu 18 regenwatertanks in Mkanda.
De regenpijp wordt bevestigd aan de tank.

Uiteraard is het de bedoeling dat er nog veel meer tanks worden gebouwd. Het vakmanschap dat de Malawiaanse
metselaars zich eigen hebben gemaakt bij de bouw van de tanks moet verder worden benut. Het is ook mogelijk met
meerdere gezinnen gebruik te maken van één tank.
De materiaal kosten (cement, stenen, gaas etc. voor het bouwen van een tank bedragen om en nabij €250,- ).Voor veel
Malawianen is dat natuurlijk een bedrag dat zij niet kunnen betalen. Maar er zijn zeker nog wel Malawianen die wel in
staat zijn het bouwen van een watertank te betalen. Donaties zijn zeker welkom.
LANDBOUW
Het landbouwproject ontwikkelt zich snel. Inmiddels nemen 100 boeren effectief deel aan de verbetering van de
landbouwmethoden door verbeterde bewerking van de grond, (her) gebruik van de plantenresten na de oogsten en
toepassing van kunstmest en bemesting. Tijdens het laatste bezoek van Marius de Jong aan Malawi werd duidelijk dat
er sprake was van een sterk verhoogde opbrengst (voor hen die zich hebben aangesloten). We onderhouden
voortdurend contact met deskundigen in Nederland op het gebied van landbouw. Dat wordt gecommuniceerd met

onze projectleiders Saulos Jali en Lewis Gama. De eerste kosten werden gedekt door sponsors en nu breekt het traject
aan dat de zorgen dat de oogsten veel hoger uitvallen dan voorheen het geval was. We rekenen op een dubbele
opbrengst en een nog verdere toename van het aantal deelnemende boeren. Volgens afspraak met de boeren wordt
een deel van de oogst gedoneerd voor het eten van de kinderen in de voorschoolse opvang.
De kunstmest wordt verdeeld

De mais groeit goed

VOORSCHOOLSE OPVANG en educatie
Het project “voorschoolse opvang”, of kleuterschool, is gericht op opvang en begeleiding van kinderen tussen 3 en 6
jaar en voor de vele kansarme kinderen: een belangrijk voortraject richting basisonderwijs De Malawiaanse overheid
financiert alleen de lagere school en die begint pas op de leeftijd van 6 jaar. De voorschoolse opvang is een
uitstekende mogelijkheid om de kinderen in die leeftijd al voor te bereiden op de lagere school. Het programma
bestaat uit begeleiding en spelen waarbij een maaltijdvoorziening een essentieel element is, want juist voor kleine
kinderen is het belangrijk om ondervoeding te voorkomen en te zorgen dat lichaam en hersenen zich normaal kunnen
ontwikkelen.
Er zijn leerkrachten beschikbaar die regelmatig (op kosten HGD) worden getraind. Er zijn nu ongeveer 160 kinderen,
die naar de kleuterschool komen.
Zoals bekend, is door Het Goede Doel een doorlopende leerlijn gerealiseerd voor kinderen van 3-14 jaar
Voor € 2.- per week krijgt één kind 5 dagen per week onderwijs en een maaltijd.
HOE GAAT HET MET ONZE TALENTEN
Hoe gaat het met onze talenten : Kenneth en Anne?
Kenneth is een jonge ondernemer die een kippenbedrijf is gestart en Anne is na het afronden van ‘Secondary School’,
een juridische studie gestart. De communicatie en verslaglegging wordt gedaan door onze medewerkers in Malawi en
de rapportage wordt getoetst aan de normen van Talent Foundation. Er is nu door Talent Foundation aangegeven dat
er ruimte is voor (1 of 2) nieuwe talenten.
Anne

Kenneth and friends

Bericht uit Malawi van Saulos Jali, februari 2020:
“Talent Anne Kamalisha has been given a chance to pursue her education at the Staff Training College. She goes there
to undergo a 1year training in Paralegal studies so that she can follow her dreams to provide free access to Justice to
her community.

Good news on our talents, I communicated that Anne got through with her examinations with 20 points and Kenneth
also has sailed through also. Detailed results are as follows for Anne on points;
English 2, Mathematics 2, History 3, Geography 1, Technical drawing 3, Biology3, Chemistry 2, Social science4.
For Kenneth he too has done well now the exams results just came out yesterday and he now he has a Diploma in
Business Management and now he is already in the next phase of expanding his business. “

BEDANKT
Ook in het jaar 2019 heeft HGD weer de nodige gelden kunnen verwerven. Zowel van organisaties Wilde Ganzen,
Latoer, kerstschenking medewerkers Provincie Noord Brabant, Gebroeders van de Bosch Stichting en Seed 4 Farmers
als van particulieren. Dank daarvoor. Zonder die inkomsten zou HGD niet meer de effecten kunnen tonen van hun
werkzaamheden als nu het geval is. We willen derhalve een beroep doen op alle lezers van deze brief om de steun aan
HGD te continueren. Wij zullen u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
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