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Stichting Mangochi Malawi | We kunnen een verschil maken

Lieve vrienden en donateurs,

Meer weten over de reis die
Euranne, Eva en Stijn naar
Malawi gemaakt hebben?
•

Klik hier voor de Facebook verslagen
van de reis.

•

Klik hier voor een film die Eva en
Stijn gemaakt hebben over de reis.

Een lesjes Chichewa
Tot 1964 was Malawi een kolonie van
Engeland. De meeste mensen spreken
daarom goed Engels.
De volkstaal van Malawi is Chichewa,
voor ons Nederlanders maar moeilijk
te begrijpen:
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Hello
How are you ?
I am fine
Thank you
I love you
I love you too

-

Bij deze de tweede nieuwsbrief van het nieuwe
bestuur van Stichting Mangochi Malawi.
En wat is er alweer veel gebeurd! Deze zomer
ben ik samen met mijn moeder Euranne en mijn
broer Stijn afgereisd naar Malawi. Dit was
voor mij een droom die in vervulling ging. Ik
heb hier Precious, het meisje waar ik al 8
jaar brieven mee schrijf, in levende lijve
mogen ontmoeten (zie foto). Dat was erg
bijzonder! Ook heb ik met eigen ogen gezien
hoe belangrijk goed onderwijs is. We hebben
vier talentvolle maar arme meisjes in
Precious’ dorp een studiebeurs aangeboden
voor hun hele middelbare schooltijd. Ook
hebben we goede afspraken kunnen maken met
Villapie, onze coördinator in Malawi, en zijn
we met hem naar de bank geweest. Met dit
bezoek aan Malawi is voor ons het werk heel
concreet en betekenisvol geworden. Inmiddels
volgen tien jongeren dankzij onze stichting
een studie die bij hen past. In deze
nieuwsbrief lichten we er een aantal uit.
Verder in deze nieuwsbrief o.a een interview
met onze coördinator en leuke acties.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Eva

Stichting Mangochi Malawi op Facebook!
Onze stichting zit sinds een tijdje
ook op Facebook. Hier posten wij
regelmatig leuke nieuwtjes over wat
ons zoal bezighoudt. Like onze
pagina hier.

moni
muli bwanji?
ndiri bwino
zikomo
ndimakukonda
ndimakukondanso
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Onderwijs in Malawi
Onderwijs op de middelbare school is voor de meeste kinderen in Malawi niet weggelegd.
Alleen de beste leerlingen komen in aanmerking voor een plek op de middelbare school. Maar
voor veel gezinnen is deze school echter onbetaalbaar. Daarbij komt dat leerlingen niet
altijd vervoer hebben of thuis nodig zijn om te werken. Voor meisjes is deze stap nog
groter. Door de vaak slechte sanitaire voorzieningen op school, kunnen zij zich moeilijk
redden. Bovendien trouwen zij jong en raken zij vroeg zwanger. In dat geval is er al gauw
geen noodzaak meer tot verder leren. Als stichting bieden we talentvolle studenten een beurs
aan voor een Private Secondary Boardingschool. De kwaliteit van deze scholen ligt een stuk
hoger dan de Community Day-Secondary Schools. Doordat kinderen volledig intern wonen, zijn
zij verzekerd van voeding, beschermd tegen vroeg-huwelijken en hoeven zij thuis niet mee te
werken. Ook het vervoer kan geen reden meer zijn voor afwezigheid. Zo kunnen studenten zich
beter concentreren op hun schoolwerk. De kosten bedragen gemiddeld €25,00 per maand.
Hiervan wordt betaald: schoolgeld, twee sets uniformen, een slaapplek en boekengeld.

Koningin Julianaschool in Heteren
De kinderen van de Koningin Julianaschool
in Heteren wilden iets concreets doen voor
de kinderen in Malawi. In de hal werd een
winkeltje ingericht. Daar konden kinderen
etuis kopen. In elk etui stopten zij een
paar pennen die zij van huis mee namen.
Ieder kind maakte ook een klein briefje of
een tekening die zij in het etui deden.
Hierop stonden wat lieve Engelse zinnen
zoals: I wish you a good life, I think of
you. Zo hebben zij 670 etuis kunnen vullen
die in een grote koffer mee gegaan zijn op
reis. Van het uitdelen van de etuis is
een filmpje gemaakt, klik hier om het te
bekijken.
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Basisschool het Kompas in Kesteren
Op het Kompas spaarden de leerlingen het
hele jaar voor Malawi. Het doel was om
iemand een jaar lang te kunnen laten
studeren. Maar wat een verrassing: met een
totaalbedrag van €500,00 kan één van onze
studenten maar liefst twee jaar lang naar
school!

Baptisten Gemeente Arnhem Centrum
Rondom het bezoek in juni zamelden zij twee
keer een collecte in voor de stichting Mangochi
Malawi. Dat leverde in totaal € 729 op.
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Sponsor-actie
Ons bestuurslid Marjan gaat op zondag 20 november meedoen aan de
7 Heuvelenloop in Nijmegen.
Maar liefst 15 kilometer lopen door de heuvels is een mooie
uitdaging, vooral omdat ze hiermee geld wil inzamelen voor onze
stichting! Haar streefbedrag is € 300,00 voor een studiebeurs
van een jaar voor één student en nog wat schoolspulletjes. Wilt
u haar steunen met een bedrag, laat dit dan weten via het
contactformulier op de website. We houden u op de hoogte!

Donateurs
De stichting heeft inmiddels rond de 25 donateurs, mensen die
zich betrokken voelen bij ons werk en ons steunen. We zijn blij
met elke gift. Of dit nou eenmalig of structureel is.
Inmiddels zijn er ook enkele persoonlijke sponsors. Voor een
bedrag van €25,00 per maand, nemen zij de volledige studie van
één van de studenten voor hun rekening. In dat geval is het
mogelijk twee keer per jaar briefcontact te hebben en een foto
of een rapport te ontvangen.

Wie is Villapie Mphasi?
In juni is hij begonnen als
vrijwilliger voor onze stichting.
Hij selecteert de studenten aan de
hand van de criteria, begeleidt
hen met praktische zaken en
ondersteunt hen als coach. Ook
regelt hij de financiële
afhandeling naar de scholen.
Zonder hem kunnen we weinig
beginnen. We zijn dan ook heel erg
blij om hem aan u voor te kunnen
stellen.

Ik ben nu 16 jaar leraar op de basisschool in Nankwhali. Dan ken je zo’n beetje alle gezinnen van het
dorp. Wat ik met Euranne deel is de passie voor onderwijs. We zijn beide bezorgd over de lage kwaliteit
van de scholen hier. Dat is erg frustrerend. Er zijn nagenoeg geen lesmaterialen en klassen zitten veel te
vol. Ik merk elke dag dat ik kinderen te kort doe. Het is daarom voor mij een grote eer om te mogen helpen bij de
stichting Mangochi Malawi. In juni heb ik een uitgebreide instructie gekregen van Euranne en Eva. Ik heb nu
een multomap waarin ik per student kan bijhouden naar welke school zij gaan en wat de kosten zijn. Het
belangrijkste aan mijn taak vind ik om de student goed te informeren. Ik bespreek vooraf met hen of zij zich
realiseren wat de studie van hen vraagt. Ze zullen volledig intern gaan wonen en nog maar drie keer per jaar
naar huis kunnen. Ik bespreek dat ook met ouders en bemoedig hen om hun kind die kans te geven. Sommige
studenten zijn nog nooit buiten het dorp geweest. Ik leer hen hoe de bus werkt en wat zij nodig hebben aan
schoolspullen en schoolkleding. Het begeleiden van deze kinderen geeft mij een enorme boost van enthousiasme.
De kans die deze kinderen krijgen is fantastisch. Doordat ze naar een privé-kostschool kunnen, ontstijgen ze de
lage kwaliteit van de gewone scholen. Dit zal hun leven, en ook dat van hun families, een hele andere
wending gaan geven. Ik wil de stichting heel erg bedanken voor hun steun aan de talentvolle kinderen 3
in ons land.

Prisca

Faith

Hoe gaat het met onze studenten?
De stichting financiert nu 10 studenten. Je kunt

Felicia

hier volgen hoe het met hen gaat. Elke nieuwsbrief
lichten we een paar studenten uit.

Prisca (12), Faith (17), Felicia (17), Annie

(13)

In september zijn vier jonge meisjes uit het dorp Nankwhali
begonnen op een private secondary- boardingsschool. We hebben
gehoord dat zij een goede start hebben gemaakt en het leven op
de kostschool hen bevalt. In december gaan zij terug naar hun
ouders in het dorp om samen met hen kerstfeest te vieren.

Yaseen (21)
De stichting ondersteunt de
talentvolle Yaseen al jaren. Met
succes heeft hij zijn
vooropleidingen afgerond.
Inmiddels zit hij in het derde
jaar van de Universiteit van
Malawi in Blantyre. Daar studeert
hij geneeskunde met fysiotherapie
als specialisatie. Samen met zijn
mede-studenten kan hij binnenkort
een verschil maken in één van de
weinige ziekenhuizen die Malawi
telt.

Zij volgt haar studie aan het
International College of
Business and Management in de
stad Blantyre. Amina is erg
gemotiveerd en wil met haar
diploma straks van betekenis
zijn voor het land. De studie
duurt drie semesters, in totaal
18 maanden, en wordt door de
stichting gefinancierd. We
kregen van Amina een brief
waarin ze ons bedankt voor deze
mogelijkheid.

Yaseen

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

Website
www.mangochi-malawi.nl

Amina (21)

Amina

Colofon

district in het zuiden van Malawi.

Annie

Email:
info@mangochi-malawi.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/StichtingMangochi-Malawi-1794447134122922/
Bankrekeningnummer
NL15 RABO 0382 8594 64 t.n.v. Stichting Mangochi Malawi
Kamer van Koophandel
Ingeschreven onder nummer 08122168
Giften
Je kunt ons helpen met een gift. Bekijk de verschillende
mogelijkheden om financieel te kunnen ondersteunen. Een gift
aan de stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onze 4
stichting heeft een ANBI-beschikking.

