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Nieuwsbrief oktober 2021
In maart 2021 heeft u van ons nieuws uit Malawi ontvangen nu in oktober de tweede en laatste
Nieuwsbrief van dit jaar.
We beginnen met mooi nieuws. Er zijn weer 2 nieuwe talenten aangemeld en toegelaten bij Talent
Foundation:
Ulemu Njunga ze is 18 jaar en gaat de studie volgen ‘trade fair tailoring and interior designing’ in Blantyre.
Ze gaat naailessen volgen en binnenhuis architectuur en decoratie. Eind 2022 zal ze de opleiding afronden.
En dan (foto onder) Lonjezo Kaniche is 22 jaar en wil leraar worden.
Ook hij zal eind 2022 het eerste deel van zijn opleiding afronden.
Wij wensen beide talenten veel succes!!

Met de twee andere talenten Edward Sosola (hij volgt een artsenopleiding)en Clarence Gamula (in opleiding
tot timmerman, foto rechtsboven) gaat alles volgens plan Covid 19 belemmert nog steeds het uitvoerend
werk maar sinds juni gaat het de goede kant op. De regering heeft de meeste beperkingen opgeheven, de
scholen zijn operationeel en ook andere belangrijke activiteiten zoals voetbalwedstrijden, gaan weer door.
Laatste bericht in oktober: ‘Tot nu toe gaat het met Corona de goede kant. De pandemie is aan het afnemen
en de besmettingsgevallen zijn sterk gedaald tot 3 gevallen. In het hele land zitten we op 61.679 gevallen
en nul doden.’
PROJECT MKANDA-BOEREN: positief nieuws over de maïsproductie.
Alle 150 boeren (mannen 53 en vrouwen 97) hebben een training gevolgd om de maisproductie te
verbeteren.
De trainingen omvatten onder meer het beheer van producten ná de oogst en methoden om het land op
tijd voor te bereiden voor het plantseizoen.
De opbrengsten zijn omhoog gegaan. Wel verschillend voor het soort van grond waar zij gebruik van konden
maken.
- De maïsopbrengst van 83 boeren die goede landbouwgrond bewerkten, produceerden gemiddeld 1.450 kg
per acre. Totale opbrengst 120.350 kg.
- 48 van de boeren teelden op redelijk vruchtbare landbouwgrond (veel stenen in de grond) en

produceerden een gemiddelde van 1.100 kg per acre. Totale opbrengst 52.800 kg.
- 19 boeren verbouwden op magere grond en produceerden 494 kg per acre. Totale opbrengst 9.378 kg.

Year 0 (Before the project) 25,807Kgs was produced. Year 1 (During the project) 77, 420Kgs was produced-50 farmers participated in the . Year 2
(During the project) 97, 775Kgs was produced-100 farmers participated in the project. Year 3 (During the project) 182,528Kgs has been produced
by150 farmers who participated in the project this season.

De uitdaging bij het landbouwproject is nu hoe boeren kunnen leren met minder kunstmest tóch goed te
kunnen produceren en oogsten. De kunstmest is flink in prijs gestegen en het ziet ernaar uit dat dit nog
toeneemt. Voor het jaar 2021-2022 heeft de sponsor S4F voorzien in de middelen en ondersteuning.
Groentetuin
In de zomer is gestart met een groentetuin in Mkanda. De kleuterschool kan daarmee profiteren van
gezonde voeding en tevens neemt het inkomen van de boeren toe als de dorpelingen groenten komen
kopen. Dus de voedselzekerheid op gezinsniveau verbetert hiermee.
De tuinactiviteiten staan onder toezicht van de projectleider Takondwa. De boeren van het project kunnen
profiteren van deze nieuw geleerde vaardigheden in groenteteelt Op de foto’s zie je een boer die zijn
koolzaadplanten water geeft. Aan de andere kant van het veld staat: tomaat, mosterd, zowel
‘reuzenmosterd’ als gewone mosterd, en uien.

De kleuterschool, voorschoolse opvang
in 2021 is het budget voor de kleuterschool naar beneden aangepast. Dat zal ook voor 2022 gelden. Het
Goede Doel heeft te maken met een afname van donateurs (dus te weinig middelen) en er zijn bijna geen
fondsen die structurele personele lasten (mee)financieren.
De Malawiaanse overheid heeft de leerplicht bepaald op de leeftijd van 6 jaar. Vóór die tijd gebeurt er niets
en als wij ook niets (meer kunnen) doen zet dat deze kinderen al op achterstand. In de vorige nieuwsbrief
meldden we al dat de boeren nu ook een bijdrage leveren aan de maaltijden op de kleuterschool. Maar dat
alleen is niet voldoende.
Donaties zijn nog steeds nodig en zeer welkom om de kleine kinderen voor te bereiden op de lagere school.
Calabash tanks
In Mkanda zijn in maart 7 regenwatertanks gebouwd en in augustus nog eens 3. In totaal staan er nu 28.

De bewoners zijn erg blij met deze schoonwatervoorziening. Het team in Malawi zou graag nog meer
watertanks bouwen. Het vakmanschap van de Malawiaanse metselaars is er maar de financiën ontbreken
op dit moment. De kostprijs voor het bouwen van een watertank bedraagt nu €350,-. (voornamelijk
materiaalkosten als cement, stenen, gaas, verf). Donaties zijn zeker welkom.
Tenslotte neemt, onze secretaris, Marius de Jong afscheid van zijn functie als secretaris bij HGD.
Hij blijft ons nog wel ondersteunen en voorzien van feedback.
Langs deze weg bedanken we Marius voor zijn jarenlange harde werk voor Het Goede Doel!
En dat brengt ons bij de volgende vraag naar een opvolger. We horen graag wie deze functie van Marius
wil/kan overnemen?
Informatie is op te vragen bij Trudy Raymakers en/of Ingrid Verhagen.

goededoelmalawi@gmail.com
Nieuws van WORLD IN PROGRESS: Inspiratiereizen: Malawi, Jeruzalem-Ramallah, Wenen en Parijs
5 oktober 2021 door Ralf Bodelier.
Wie nadenkt over hoop en vooruitgang, kan niet anders dan terugkijken. Naar een tijd waarin Europa nog verscheurd
werd door oorlogen en vrouwen handelingsonbekwaam werden geacht. Maar ook naar een tijd waarin we onze ideeën
ontwikkelden rond democratie, welvaart en vrijheid. Terugkijken doe je door je thuis te verdiepen in boeken, films en
cijfers. En natuurlijk door op reis te gaan naar : Wenen en Parijs; Jeruzalem & Ramallah EN ……
Malawi
Sinds 2004 organiseren Mirjam en Ralf inspiratiereizen naar het Afrikaanse Malawi. Twee weken gaan we op pad met
onze Malawiaanse vrienden Saulos Jali en Veronica Kuchikonde. We trekken door de dorpen en sloppenwijken, door
kerken, scholen en markten van dit straatarme land. Om opgeladen en vol goede moed weer terug te keren. Want het
optimisme en de werklust van de Malawianen om er het beste van te maken, is ronduit aanstekelijk. We gaan weer
naar Malawi in oktober 2022.
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