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Nieuwsbrief maart 2021
We beginnen deze Nieuwsbrief met minder goed nieuws.
De situatie in Malawi is niet verbeterd, zeker niet in de gebieden waar het HET GOEDE DOEL actief is.
De beslissingen die de regering van Malawi neemt in het kader van corona hebben grote gevolgen voor de
bevolking. Los daarvan krijgen we berichten die erop wijzen dat de bevolking van Malawi het heel moeilijk
heeft. Daarbij vergeleken is ons bestaan in Nederland, ondanks terechte zorgen, een paradijs. Wij wonen
nog steeds in een rijk land en ondanks dat veel mensen/ondernemers/bedrijven het moeilijk hebben is de
situatie voor veel Malawianen ronduit dramatisch. We blijven daarom vragen om het werk van Het Goede
Doel (opnieuw) te steunen als dat maar enigszins mogelijk is.
Op jaarbasis hebben we zo'n € 20.000,- nodig om het voorschoolse opvang project te continueren. Het
Goede Doel heeft voor 2021 een tekort van € 10.000. Dit is veroorzaakt door een vermindering van
donateurs en doordat verlies geleden is op het COVID voorlichting project.

Ondanks het noodsignaal wat we nu afgeven blijven er positieve dingen te vermelden:
– De “kippenboer” Kenneth gesteund door Talent Foundation heeft van deze organisatie een
onderscheiding gekregen voor de start van zijn project en de wijze waarop hij aan de verbreding van
de basis werkt. Het bedrijf loopt goed en hij werkt aan uitbreiding waarbij hij zoveel mogelijk
jongeren betrekt die door hem worden opgevangen en geschoold. Voor de opzet van zijn bedrijf
heeft hij van Talent Foundation een onderscheiding gekregen. En een geldbedrag waarmee hij een
feestje kon organiseren voor alle personen die hem helpen.
– Talent foundation financiert ook de studie van Anne, die bezig is met een juridische opleiding. Zij
heeft helaas te maken met het feit dat de scholen dicht zijn. Zij wil haar studie weer oppakken zodra
dat mogelijk is en in de tussentijd probeert zij zoveel mogelijk baantjes te doen die wat geld
opleveren.
– De twee andere talenten, Edward Sosola, hij gaat een artsenopleiding volgen en Clarence Gamula
wil timmerman worden, zijn gestart met hun opleiding.
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Enkele weken geleden hebben we uitvoerig contact gehad met onze sponsor Seed4Farmers. We waren in
de gelukkige omstandigheid dat we konden melden dat inmiddels 150 boeren deelnemen in het project dat
erop gericht is de opbrengst van “hun land” te verhogen. In de vorige nieuwsbrief spraken we nog over 50
deelnemende boeren. De nieuwe projectleider Takwonda Philipo is inmiddels “aan de gang” om de boeren
nog meer te scholen en op te leiden voor verbetering van hun oogst. Daarbij staat op de voorgrond dat
toegewerkt wordt naar een situatie dat het gebruik van (hele dure) kunstmest teruggebracht kan worden.
Met trots kunnen we melden dat de kinderen van de kleuterschool worden gevoed uit de oogsten die de
boeren realiseren.
In de directe omgeving van “ons boeren project” in Namadidi is een aantal jaren geleden een soortgelijk
initiatief gestart door een stichting uit Eindhoven. We zouden willen bekijken of samenwerking van onze
projecten meer mogelijkheden biedt voor de beide dorpen.

Het wordt op prijs gesteld om deze Nieuwsbrief te delen en HGD aan te bevelen bij
vrienden/kennissen.
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De jaarrekening 2020 is binnenkort te downloaden via onze website www.het-goededoel.nl of verkrijgbaar via het secretariaat.
Onze mensen in Malawi
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Jong.

Zie voor meer informatie over Covid in Malawi:
https://www.afro.who.int/news/malawi-receivesfirst-shipment-covid-19-vaccinescovax?country=39&name=Malawi en
https://www.msf.org/malawi-overwhelmedsecond-wave-coronavirus-covid-19

