
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief ? 
Laat het ons hier weten.

Money, money 
Meer dan de helft van de Malawiaanse bevolking is 
onder de 12 jaar. Logisch dus dat je overal waar je 
loopt drommen kinderen achter je aan hebt. Ze 
vinden het reuze interessant om een wit persoon 
(mzungu) in het echt te zien. En zo jong als ze zijn, 
weten ze al feilloos dat bij ons het geld te halen is. 
‘Money, money?’ ... roepen ze je na op een gehaaide 
toon. Er is maar één manier om hiermee om te gaan: 
helemaal niets geven! Dat klinkt vast vreemd in de 
oren: hoe simpel is het om een zak snoep open te 
trekken of wat speelgoedautootjes uit te delen? De 
ervaringen hiermee waren allemaal frustrerend. Waar begin je in vredesnaam? En wanneer is het 
genoeg? En dus hebben we tijdens ons bezoek van afgelopen mei eindeloos gewandeld, gespeeld en 
gelachen… En natuurlijk veel belangrijk werk kunnen doen voor onze stichting. In deze nieuwsbrief 
een kleine terugblik van een prachtige ervaring! En bekijk vooral ons filmpje!

Euranne van Gorkum, voorzitter 

NIEUWSBRIEF Augustus, 2019

Stichting Mangochi Malawi | We kunnen het verschil maken

Onze focus 
Onze vaste volgers weten het inmiddels. Voor de 
nieuwe donateurs herhalen we nog even de 
speerpunten van onze stichting: De focus ligt op 
kleinschaligheid en een individuele benadering. 
We bieden talentvolle meisjes in het dorp 
Nankwhali een studiebeurs aan en richten ons 
hierbij op de allerarmsten van het dorp. We zijn 
ervan overtuigd dat goed onderwijs hen kan 
helpen om de armoede te ontstijgen. Daarom 
begeleiden we hen naar een plek op een 
particuliere kostschool, wat vaak ver van huis is. 
We vinden het belangrijk dat we hen persoonlijk 
leren kennen en laten ervaren dat zij waardevol 
zijn. We kunnen voor 100% garanderen dat elke 
euro goed terecht komt.Tijdens onze reis werd 
opnieuw duidelijk dat het werk van onze stichting een 
enorme impact heeft op het dorp. Verder in de 
nieuwsbrief kunt u meer lezen over de reis die naar 
Malawi werd gemaakt voor de stichting. 

Inspirerende Netflix-film 

Dit voorjaar bracht Netflix een 
indrukwekkende film uit met de titel: ‘ The 
boy who harnassed the wind’. De film vertelt 
het waargebeurde verhaal  van de 13-jarige 
William Kamkwamba uit Malawi. 
Geïnspireerd door een boek uit de 
schoolbibliotheek bouwt hij een windturbine 
en redt daarmee het hele dorp van de 
hongersnood. Een prachtig voorbeeld van de 
impact van onderwijs! Bijzonder aan deze film 
is dat de opnames grotendeels in Malawi zelf 
plaatsvonden. Door 
het kijken van de 
film krijg je een goed 
beeld van de cultuur, 
de armoede en de 
enorme (overlevings) 
levenskracht van de 
Malawiaanse 
bevolking. Van harte 
aanbevolen! Bekijk 
de trailer hier.

http://www.mangochi-malawi.nl/contact.html
https://www.youtube.com/watch?v=nPkr9HmglG0


Reisverslag
In  de  week  van  20  t/m  27  april  2019  waren  bestuursleden  Clariet 
Erbrink en Euranne van Gorkum te gast in Nankwhali, een dorp in het 
midden van Malawi in de buurt van het Malawimeer.  Lees hieronder 
een  kort  verslag  van  hun  bijzondere  reis.  Voor  de  duidelijkheid: 
bestuursleden zijn zelf verantwoordelijk voor het financieren van hun 
reis. 

Maandag 

Het was  een bloedhete  dag  met  35  graden.  We hebben een 
lange  wandeling  door  het  dorp  gemaakt,  12  huisbezoeken 
gedaan  en  kennis  gemaakt  met  onze  studenten  en  hun 
families. Overal werden we zeer gastvrij  ontvangen. Uit alle 
hoeken kwamen broertjes, zusjes en oma's en overal was veel 
vrolijkheid en geknuffel. Alle meisjes kregen een persoonlijke 
brief van een sponsor in Nederland. Deze hebben zij hardop 
voorgelezen. Van elk bezoek is filmmateriaal gemaakt. In veel 
gevallen  hebben  de  meisjes  op  de  film  ook  hun  huis  en 
leefomgeving  laten  zien.  U  kunt  het  filmpje  van  uw  eigen 
sponsor student opvragen bij: info@mangochi-malawi.nl. Catharina (20) heeft haar middelbare school afgerond 

en doet nu de pabo. 

Dinsdag 

Onze  jeeps  konden  ieder  8  personen  vervoeren  en  dus 
gingen we met 16 personen op stap. Doel van de dag was 
een  rit  door  het  land langs  3  scholen.  De meisjes  waren 
ongelooflijk trots om hun slaap- en leefruimte te laten zien 
en de klaslokalen. We hebben mooie gesprekken gevoerd 
met  de  headteacher,  de  directeur  of  moeder-overste.  Dat 
leverde  ons  veel  belangrijke  informatie  op.  De  dag  werd 
afgesloten  met  een  bezoek  aan  Precious  (19)  die  in  de 
meivakantie geen verlof had omdat zij hard moest studeren 
voor haar examen.Ester, Femia, Veronica, Annie en Loveness zijn blij om 

Precious eindelijk weer te zien.

Woensdag 

Deze dag stond in het teken van overleg met onze coördinator Villapie. Aanvankelijk dacht hij met een half uurtje 
vergaderen wel klaar te zijn, maar al gauw merkte hij dat wij gewend zijn dit grondiger te doen. Het leuke was dat hij 
er helemaal enthousiast van werd en wij van hem. Alle studenten zijn door gesproken: gezinssituatie, rapporten, 
kleine of grote zorgen t.a.v. vervoer, les materiaal of levensonderhoud. Villapie heeft ons veel bijgeleerd over het 
Malawiaanse onderwijssysteem en wat diploma’s  waard zijn.  Ook hebben we de werkwijze en de samenwerking 
geëvalueerd en geconcludeerd dat we van beide kanten zeer tevreden zijn. Tot slot hebben we hem verrast met een 
laptop als hulpmiddel voor zijn taken als coördinator en als dank voor zijn trouwe inzet. 

mailto:info@mangochi-malawi.nl


Donderdag 

We  hebben  Villapie  &  Grace  en  hun  gezin  mee 
genomen  voor  een  boottocht  op  het  Malawimeer. 
Natuurlijk  ontbrak  ook  het  flesje  Fanta  en  het 
broodje  hamburger  niet.  ‘Second  time  in  my  life’ 
verzuchtte  Villapie.  De  eerste  hamburger  at  hij  in 
2014  toen  wij  ook  in  Malawi  waren.  Het  was  een 
heerlijke  dag  en  het  Malawimeer  is  oogverblindend 
mooi!

Vrijdag 

We moesten vroeg opstaan want om 
7.30u startte de ouderbijeenkomst bij 
het  huis  van Villapie  en Grace.  Alle 
s tudenten  hadden  hun  ouders 
meegenomen en  een  plekje  gezocht 
in het zand of op de stenen.  Na de 
toespraken  van  Villapie,  Clariet  en 
Euranne  werden  onze  cadeaus 
overhandigd.  Voor  elk  gezin  was  er 
een  foodbasket  met  boodschappen: 
o.a. olie, meel, koffie, soep, vruchten, 
koekjes.  Alle  meisjes  kregen  een 
handtasje  gevuld  met  verrassingen: 
parfum,  sieraden,  haarspeldjes, 
pennen,  snoepjes.  Daarna was  er  de 
fotoshoot.  Naast  groepsfoto’s  zijn  er 
ook  familiefoto’s  en  portretfoto’s 
gemaakt. Sommige meisjes vonden het 
spannend om in de camera te kijken. 
Maar na een tijdje oefenen werden ze 
steeds vrijer en zelfbewuster. 

Deze 14 meisjes waren in het dorp tijdens ons bezoek. Klik hier voor de portretfoto’s.

Computercursus 

Dankzij de financiële support van Basisgemeente Exodus in Ede konden we naast een 
bos met tulpen ook nog een ander cadeau meenemen voor Villapie: een eigen laptop. 
Dit was voor hem een overweldigende verrassing: ‘Even the headmaster in our village 
doesn't have one…’. De basisbeginselen heeft hij tijdens ons bezoek geleerd. Maar 
voor een effectieve communicatie met ons als bestuursleden, is het fijn als hij een 
computercursus volgt. Dankzij een gift van een van onze donateurs kan Villapie 
binnenkort aan deze cursus beginnen. Villapie zal in deze cursus onder andere leren 
typen en kennis maken met de Microsoft programma's.

Prachtig dat we de meisjes nu beter 
hebben  kunnen  leren  kennen  door 
een week met hen  op te trekken.

Bekijk hier de korte film 
voor een sfeer-impressie van 
ons bezoek!

https://www.youtube.com/watch?v=9cL_ys7SU2o&feature=youtu.be
https://www.mangochi-malawi.nl/studenten.html


Colofon   
Stichting Mangochi Malawi  
De stichting wil dat meer mensen in Malawi zelfvoorzienend 
worden. We richten ons hierbij allereerst op onderwijs. Door 
het verstrekken van studiebeurzen, ontwikkelen kansarme 
jongeren hun kracht. Zo zullen zij hun eigen toekomst en die 
van hun omgeving kunnen veranderen. We geloven dat toegang 
tot goede scholen een sleutel is voor duurzame 
armoedebestrijding. We kiezen daarbij voor kleinschaligheid en 
een persoonlijke benadering. Ons werkveld is Mangochi, een 
district in het zuiden van Malawi. 

Website 
www.mangochi-malawi.nl 
 

Email:   info@mangochi-malawi.nl  
  
Facebook:  https://www.facebook.com/Stichting-
 Mangochi-Malawi-1794447134122922/ 
 
Bankrekeningnummer 
NL15 RABO 0382 8594 64 t.n.v. Stichting 
Mangochi Malawi 
 
Kamer van Koophandel 
Ingeschreven onder nummer 08122168 

Giften 
U kunt ons helpen met een gift. Bekijk de 
verschillende mogelijkheden om financieel te 
kunnen ondersteunen. Een gift aan de 

Een lastig besluit 
Als bestuur hebben we het lastige besluit moeten nemen om voorlopig geen nieuwe studenten aan te 
nemen. Waren de studiekosten eerst nog €25,00 per maand, de gemiddelde kosten zijn inmiddels 
opgelopen tot gemiddeld €50,00 per student per maand. Onze financiële situatie biedt met de 
huidige donateurs en de hoop op enkele extra giften nog net ruimte om de huidige studenten hun 
opleiding te laten afronden. Er is helaas niet genoeg voor nieuwe instroom, een vervolgopleiding of 
wat extra’s. We hebben gemerkt dat hier wel veel vraag naar is.

Hoe kunt u helpen?

✦  Word donateur: Om op de lange termijn weer nieuwe studenten aan te kunnen nemen en de nodige 
materiële zorg aan onze huidige studenten te kunnen geven, is het nodig dat we de komende jaren 
het aantal donateurs flink uitbreiden. Daarbij hebben we uw hulp nodig: wilt u overwegen  vaste 
donateur te worden? Natuurlijk zijn we ook blij met eenmalige giften.

✦  Verspreid de nieuwsbrief: Heeft u mensen in uw omgeving aan wie u deze nieuwsbrief kan 
doorsturen met de vraag of zij betrokken willen zijn? Misschien is uw werkgever enthousiast te 
krijgen? Veel bedrijven zoeken jaarlijks goede doelen. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. 
Natuurlijk kunnen zij altijd contact opnemen voor meer informatie.

✦  Spaarproject: We zijn op zoek naar scholen of kerken die zich aan ons willen verbinden met een 
spaarproject of collecte. Maar we hebben u nodig om het eerste contact te leggen. Wilt u een 
goed woordje voor ons doen binnen uw netwerk? Wijs hen op onze website: www.mangochi-
malawi.nl. Natuurlijk denken we mee over mogelijkheden en komen we langs voor een presentatie 
om over het project te vertellen.

✦  Brainstorm mee: We zijn op zoek naar goede adviezen van betrokken mensen: hoe kunnen we 
fondsen/subsidies aanwenden of zorgen dat de groep donateurs zich uitbreidt? 

Concreet project: nieuwe schoolspullen 

Tijdens het scholenbezoek op Hillside werden we door de directeur aangesproken op het feit dat de 
studenten van onze stichting opvallen door hun armoedige thuissituatie. Zij nemen geen zeep, suiker voor in 
de maïspap en busgeld mee van thuis. Ook hebben zij geen deken bij zich om onder te slapen. Wij hebben 
ons niet gerealiseerd dat de meisjes uit ons project thuis écht niets over hebben. De deken waaronder ze 
slapen, delen ze met hun broertjes en zusjes en kunnen zij niet zomaar meenemen. Een uniform hadden wij 
al gefinancierd, maar nu blijkt dat onze meiden de enige zijn die daar geen vest met schoollogo bij hebben. 
Om alle meisjes te voorzien van een basispakket incl. schoolspullen (tas, rekenmachine, schriften) hebben wij 
deze week €535,00 overgemaakt. Dit geld hebben wij niet begroot. Kunt u wat extra's missen, dan zou dat 
erg fijn zijn. 

http://www.mangochi-malawi.nl
http://www.mangochi-malawi.nl
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