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Stichting Mangochi Malawi | We kunnen het verschil maken

Kinderpostzegels
De medewerker van het callcenter aan de andere kant van de lijn was blij dat ik
elk jaar kinderpostzegels koop. Natuurlijk, zowel de gedreven kinderen uit onze
buurt die ze aan de deur komen verkopen als de gedachte aan de kinderen die
dankzij Kinderpostzegels een betere toekomst krijgen, geven mij het warme gevoel
van iets bij te dragen aan het geluk en de toekomst van kinderen verder weg.
Daar hoef ik geen seconde over na te denken.
Al pratend kreeg ik de kans om haar in het kort te vertellen over het werk van
de stichting Mangochi Malawi. Hoe ik ook daar met handen en voeten iets kan
bijdragen aan het geluk van jongeren doordat we
ze de middelen geven om een opleiding te
volgen, waarmee ze hun kansen in de
maatschappij vergroten. Deze kinderen en
jongeren zijn een voorbeeld voor ons. Van hun
ambitie en doorzettingsvermogen en hun geloof
in een goede toekomst kunnen wij veel leren. Ik
leer op mijn beurt weer van de medewerker van
het callcenter die nu ook deze nieuwsbrief
meeleest. Haar enthousiasme en
besluitvaardigheid werken aanstekelijk!
Het is prachtig dat er zoveel mensen zijn die
geraakt worden door het werk dat gedaan wordt
voor kansarme, maar ambitieuze kinderen en
jongeren.
Dank je wel daarvoor, en welkom bij de
stichting Mangochi Malawi!
Gert-Jan van Barneveld

Gezocht: briefschrijvers
Twee keer per jaar sturen wij onze
studenten een kaartje toe ter
bemoediging en ondersteuning. Wij zijn
nog op zoek naar mensen die het leuk
vinden om aan een student gekoppeld te
worden. Ook als u niet financieel
ondersteunt, is dit een mooie
mogelijkheid om liefde en aandacht weg
te geven. Interesse? Laat het ons hier
weten.

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

Vriendenkring
U heeft vast familie of bekenden
die ook interesse hebben in ons
werk. Wilt u deze nieuwsbrief aan
hen doorsturen? Nieuwe mensen
kunnen zich aanmelden via de
contactknop op de website.

Nieuwe studenten
In onze vorige nieuwsbrief vroegen we om nieuwe donateurs zodat we weer drie
groep 8-meiden een studiebeurs konden aanbieden voor het schooljaar 2018-2019.
Dit was snel geregeld, in no-time was het geld bij elkaar. Zelfs een vierde
student kon gekozen worden. Wat fijn…! De vier nieuwe studenten zijn:

Velonica (16)

Ester (15)

Femia (15)
Komende maanden gaan zij proberen een
selectieplaats te krijgen op een private-secondary
school in het land. Dat valt beslist niet mee: ze
zullen moeten uitblinken in prestaties en
motivatie. Omdat de meisjes horen bij de aller
armsten zijn ze dat niet gewend. Villapie, onze
coördinator ter plekke, zal hen daarin
ondersteunen. Binnenkort horen we of het gelukt
is…

Ben (22)

Temwachi (13)

In april 2018 bereikte ons de noodkreet van Ben. Hij
en zijn jongere broertje en zusje verloren onlangs
hun alleenstaande moeder. Dit betekende, naast veel
gemis, ook dat de kinderen niet langer naar school
konden. Ben zat op de University Livingstonia en per
direct werd hem de toegang ontzegd. Zijn wereld
stortte in bij het idee dat hij zijn opleiding niet
zou kunnen afronden. Op eigen houtje ging hij op
zoek naar financieel support. Als bestuur zwichtten
we voor zijn prachtige brief waaruit veel
leiderschap spreekt. Als hij in 2020 afstudeert kan
hij kostwinner worden voor zijn familie en zijn
broertje en zusje ook een kans geven op een mooie
opleiding!

Bent u benieuwd hoe het met de andere dertien jongeren gaat? De website is weer geactualiseerd…

Bedankt

We kregen afgelopen maanden drie prachtige giften:

Jaap en Marga van Noppen uit
Bennekom vierden hun 35-jarig
huwelijk en besloten al hun
gasten om een gift te vragen!

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.

Het schooljaar zit er weer bijna op. Onze
vele giftgevers hebben dit jaar het verschil
kunnen maken in het leven van 17 jonge
mensen. Als bestuur danken we je heel
hartelijk voor je bijdrage. Een fijne zomer
gewenst!
Clariet Erbrink, Eva en Euranne van Gorkum,
Marjan en Gert-Jan van Barneveld.

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/StichtingMangochi-Malawi-1794447134122922/
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Kamer van Koophandel
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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
stichting heeft een ANBI-beschikking.

