
Louise bezoekt samen met zus Marjet projecten in 
Dzoole village – maart 2018 

Samen met haar zus Marjet is Louise weer 
voor een aantal weken in Dzoole village. Op 
9 maart kwamen ze aan en zijn ze door 
Lemani opgehaald van het vliegveld. Daarna 
op naar Dzoole waar ze werden opgewacht 
door de familie van Lemani. 

 

Louise wilde graag weer naar Malawi om te 
kijken hoe het met de projecten gaat die 
mede dankzij de steun van H.E.L.P. Malawi 
Nederland worden uitgevoerd. 

 

De komende weken zullen er diverse 
updates volgen van wat Marjet en Louise in 
Malawi ondernemen. 

 

 
Update Future4all – maart 2018 

Lemani, onze coördinator in Malawi, is een hardwerkende jongeman. Hij heeft grote ambities om in 
zijn land de armoede te bestrijden. Onze stichting ondersteunt hem daarin waar mogelijk. 

 
Wat heel bijzonder is, is dat hij kortgeleden een stichting heeft opgezet. Voorheen werkten we samen 
met de goede doelen commissie in Dzoole. Tegenwoordig werken we samen met Lemani zijn 
stichting Future4all. Future4all is een organisatie van enthousiaste vrijwilligers waarmee Help Malawi 
Nederland in Dzoole-village samenwerkt. Futere4all heeft steun gekregen van het district Ntcheu in 
de vorm van gratis kantoorruimte in de stad Ntcheu. 



De board van Future4all bestaat uit vijf 
mensen: 
Lemani Ngaiyaye, director 
(beroep “program director”) 
Crispin Mphando, chairman 
(beroep “accountant”) 
Lilian Chinkonde, vice chairman 
(beroep “teacher secondary school”) 
Richwell Tambuli, treasurer 
( beroep “HIV/Aids program officer” - PCI ) 
niet op de foto 
Koaster Thombozi, secretary 
(beroep “marketeer”) 

 
Voor de stichting heeft Lemani een ambitieus “Strategic Plan 2016-2020” geschreven. 

 
Dit plan is met het bestuur besproken, waarbij ook Louise en Marjet aanwezig mochten zijn. Wat 
bijzonder om daar bij te zijn, Louise kon zo ook de vragen stellen die er bij haar leven. 
Het plan omvat grootse ideeën, maar ja, hoe moeten die worden uitgevoerd met maar één sponsor, 
Help Malawi Nederland is. Nu is de vraag hoe sponsoren te vinden die bereid zijn om substantieel te 
financieren. 
Tijdens de bijeenkomst is over de mogelijkheden gesproken om grote bedrijven in Nederland te 
interesseren om projecten die Future4all wil opzetten te ondersteunen. 
Het voorstel is dat Lemani een brief opstelt waarin hij de situatie in Malawi kort en op hoofdzaken 
uitlegt. Hierin neemt hij een overzicht op van een paar grote projecten in Dzoole village en de 
financiering die daarvoor nodig is. Te denken valt aan de kosten van de bouw van verschillende 
gebouwen. Help Malawi Nederland kan daar een aanbevelingsbrief aan toevoegen, waarin zij 
aanbiedt informatie te willen geven. 

 
Futere4all richt zich zodoende direct tot de bedrijven en sponsorgelden worden op de bankrekening 
van hun stichting overgemaakt en de verantwoording van de besteding van het geld gaat direct naar 
het betreffende bedrijf. 

 

De brief van Lemani waarin de situatie van Malawi wordt beschreven kan door Help Malawi 
Nederland gebruikt worden voor het vinden van sponsoren voor kleinere projecten en van 
studenten (zonder het bankrekeningnummer van Future4all uiteraard). 

 
Ambities voor het opzetten van een skillschool kwamen ook weer ter sprake. 
Louise en Lemani bedachten in 2012 al dat het leren van skills belangrijk is. 
Jongeren moeten de mogelijkheid hebben om verder te leren voor een beroep dat bij hen past. 
Daarom moet er meer diversiteit in soorten opleidingen en scholingen komen in Malawi. Alle 
kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te gebruiken. 

 
Tot wat voor moois zal dit leiden? 



Up date Child-Day- Care maart 2018 
 

Louise en Marjet hebben in de eerste week direct 
het in bouw zijnde child day care bezocht 
samen met Lemani. 

 
Momenteel is er één CDC (Child-Day- Care-Center) 
in Dzoole village. Daar komen wel 120 
kinderen per dag. Dit kinderdagverblijf is te klein 
voor alle kinderen die dagelijks in het dorp 
opgevangen zouden kunnen worden. 

 
Om beter aan de behoefte aan kinderopvang te 
kunnen voldoen is besloten om centraal in 
het dorp een tweede CDC te bouwen. De bouw is 
in januari 2018 gestart en is nog niet 
afgerond. Na een break tijdens de hevige regens zal binnenkort weer verder worden 
gebouwd en zal er ook wel meer duidelijkheid komen over wanneer eerste kinderen er 
kunnen worden opgevangen. 

 
Dankzij de hulp van Intronics/Bits for kids kan de bouw worden gerealiseerd. Op de foto zie 
je Louise en Marjet, familieleden van Lemani en andere dorpsbewoners voor het nieuwe 
child-day- care-center staan met de uitgereikte check van Intronics/Bits for kids. 

 
Dit nieuwe CDC dat midden in het dorp naast één van de kerken wordt gebouwd, wordt 
groter dan het bestaande en heeft meerdere vertrekken bestemd voor verschillende 
doeleinden. 

 

Het zal de functie van een soort dorpshuis krijgen: 
-Er komt een groot vertrek voor de Child-Day- Care; 
-En een iets kleiner “Restroom” voor de kinderen; 
-Een grote ruimte zal dienst gaan doen als 
bibliotheek voor iedereen, waar de mensen 
kunnen gaan zitten te lezen; 
-Ook komt er een magazijn. 
Het is de bedoeling dat er elektriciteit komt, zodat 
studenten en volwassenen er ook ’s 
avonds gebruik van kunnen maken. Dan kan men 
ook gebruik maken van de CDC-ruimte om 
te lezen of studeren. 

 

Vrijwilligers zullen alle activiteiten begeleiden en het gebouw beheren. Dit wordt door 
Lemani in goede banen geleid. 



Update over de waterpomp 

Wij hebben het financieel rond dat er 
elektrische waterpomp en een zonnecollector 
om de elektriciteit voor deze pomp op te 
wekken komt in Dzoole. 

 

“Bits for Kids” heeft de grootste financiële 
bijdrage hiervoor geleverd en het resterende 
bedrag zal worden aangevuld door Wilde 
Ganzen. 

 

Wij en vooral de vrouwen en meisjes in Dzoole 
zijn hier heel blij mee! 

 
Het is heel belangrijk dat het water elektrisch 
gepompt kan worden. 

 

Op de foto’s is te zien hoeveel emmers en teilen 
er meerdere keren per dag gevuld moeten 
worden en hoeveel vrouwen en meisjes er 
meerdere keren per dag moeten wachten totdat 
zij hun emmers en teilen kunnen vullen. 

 

De vrouwen dragen het water op hun hoofd soms meer dan 800 meter naar hun huis. 
In de tijd dat de vrouwen - en vaak ook jonge meisjes - op hun beurt wachten zouden zij 
allerlei andere nuttige dingen kunnen doen. 

 
 



Het water moet van 53 meter diepte omhoog gepompt worden en dat kost veel kracht. 
Elektrisch gaat dat natuurlijk veel sneller. Daarom is het zo’n goede zaak dat de elektrische 
waterpomp hier geplaatst kan worden! 

 

Update scholarship maart 2018 

In de maand maart 2018 heeft Louise alle door ons gesponsorde studenten bezocht. 
Momenteel zitten 34 studenten van de basisschool in Dzoole village en 24 studenten van de 
Nanthomba school op verschillende voortgezet onderwijsscholen. Alle 58 studenten zijn nog 
steeds goed gemotiveerd en gaan met plezier naar school. 

 

De voor hun eerste jaar gesponsorde studenten van Nanthomba kregen een persoonlijke 
brief met foto van hun sponsor overhandigd. Hieronder een aantal foto’s van de bezoeken 
aan zowel de studenten van Dzoole als Nanthomba. In Dzoole worden er ook 6 studenten 
gesponsord door Kids for Bits. 

 



 
 

 
 

Het was zeer bijzonder om al deze studenten te bezoeken en te zien hoe blij ze zijn met onze steun. 
Als student moet je wel echt gemotiveerd zijn om 4 jaar lang, onder de huidige omstandigheden die 
in het voortgezet onderwijs heersen, naar school te gaan. Volle klassen, veel lawaai en zelf 
verantwoordelijk voor alles. Hier kunnen onze kinderen in het voortgezet onderwijs een voorbeeld 
aan nemen. Om hier meer over te lezen klik hier.  
 
Ook heb ik, Louise, de 2 dove jongens gezien en gesproken. Maxwell zit momenteel in standaard 4 en 
Mphatso gaat dit jaar voor het eerst naar een voortgezet onderwijs school voor dove kinderen. Om 
hier meer over te lezen klik hier.  
 
Wat mij elke keer weer raakt zijn de verhalen over de kinderen die een studiebeurs nodig hebben. Nu 
was er bijv. een meisje die in form 2 op Nambalomba secondaryschool zit. Haar moeder was een 
paar jaar geleden overleden en nu, 14 dagen geleden, was haar vader overleden. Ze zat te huilen in 
een kamertje naast de kamer waar wij zaten. Ze had net gehoord van haar guardian ( een tante die 
nu voor haar zorgt) dat ze van school moet omdat deze tante het schoolgeld niet kan betalen. Dit 
verhaal kregen we te horen van de adjunct directeur. Ja en wat doe je dan!!!! Marjet heeft dus 
momenteel haar derde sponsor kind, Everyn. 
 
Wat me tijdens ons verblijf heel goed heeft gedaan, was het ontmoeten van ‘oud’ studenten en het 
horen van alle verhalen over deze ‘oud’ studenten. Ik heb 2 avonden met Juve ,de medewerker van 
 
H.E.L.P. Malawi Children, de studenten die we tot nu toe hebben gesponsord besproken. Juve wist 
over alle studenten, die sinds 2009 een scholarship hebben gehad en nu klaar zijn, wel iets te 
vertellen. Van de meeste wist hij ook te vertellen wat ze nu doen. Om hier meer over te lezen klik 
hier.  

http://www.helpmalawi-nederland.nl/index.php/projecten/90-projecten/152-studiebeurzen-scholarships#anchor_studiebeurzen
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http://www.helpmalawi-nederland.nl/index.php/projecten/90-projecten/152-studiebeurzen-scholarships#studiebeurzen
http://www.helpmalawi-nederland.nl/index.php/projecten/90-projecten/152-studiebeurzen-scholarships#studiebeurzen2
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De meeste dagen van ons bezoek hebben we, samen met Lydia en Linda, gewerkt in de bibliotheek. 
Het was fijn om te horen dat de bibliotheek goed functioneert. Waar ik wel van schrok was, hoe alles 
erbij stond. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen om alle boekenplanken te laten vervangen. 
En dan is er heel wat werk aan de winkel. Uiteindelijk was, een dag voor ons vertrek terug naar 
Nederland, de hele bibliotheek weer ingericht en hadden we toekomst plannen gemaakt,. Om hier 
meer over te lezen klik hier.  
 
JA, EN DAN NA 4 WEKEN, ZIT JE WEER IN HET VLIEGTUIG EN LAND JE OP SCHIPHOL. 
NOU JA, JE LANDT WEL MAAR FIGUURLIJK BEN JE NOG LANG NIET GELAND. 
ALS ZUSSEN HEBBEN WE HET SAMEN HEEL GOED GEHAD. TOCH WEL HEEL BIJZONDER DIT SAMEN TE 
HEBBEN ONDERNOMEN/MEEGEMAAKT. 
 
HET WAS EEN INDRUKWEKKENDE REIS. VOOR MARJET ZEKER OMDAT HET VOOR HAAR DE EERSTE 
KEER WAS OM EEN MAAND DAAR TE ZIJN. ALLES IS ZO ANDERS. JE WORDT GERAAKT DOOR ALLES 
WAT JE ZIET/MEEMAAKT. 
 
VOOR MIJ, LOUISE, VOELDE HET WEER ALS ‘THUIS KOMEN’. IEDEREEN WEER ONTMOETEN EN 
BEZOEKEN, WERKEN IN DE BIBLIOTHEEK, PROJECTEN BEKIJKEN ENZ. NU, TERUG IN NEDERLAND, 
BEN IK WEER DUBBEL GEMOTIVEERD OM ER VOOR TE GAAN, OM DONOREN TE VINDEN DIE DEZE 
MENSEN IN MALAWI WILLEN HELPEN EN………. 
 
……………IK HEB ER NU EEN MAATJE BIJ IN DEZE ‘STRIJD’, M’N ZUS MARJET. 
 
 

 
 

http://www.helpmalawi-nederland.nl/index.php/projecten/90-projecten/175-bibliotheek-dzoole-village#bibliotheek
http://www.helpmalawi-nederland.nl/index.php/projecten/90-projecten/175-bibliotheek-dzoole-village#bibliotheek
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