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Beste vrienden en donateurs,
Voor u ligt al weer de vierde nieuwsbrief van 
Stichting Mangochi Malawi. Het is 
inmiddels een jaar geleden dat ik samen met 
Euranne en mijn broer Stijn naar Malawi 
afreisde. Gedurende deze reis hebben wij 
kennis mogen maken met de
prachtige natuur en cultuur van het land, en 
daarnaast ook voor Stichting Mangochi 
Malawi veel werk verricht. Zo hebben wij 
met onze lokale coördinator Villapie 
afspraken gemaakt en vier meiden ontmoet 
om hen een studiebeurs aan te bieden. Er is 
veel gebeurd sinds deze indrukwekkende 

reis. Waar er toen voor ons als nieuw bestuur nog vragen bestonden over de geschikte werkwijze om 
onze voornemens in praktijk te brengen, blikken wij nu terug op een geslaagd jaar waarin wij deze 
werkwijze gaandeweg samen hebben mogen ontwikkelen. Villapie heeft, als een trouwe en 
competente coördinator, ons daar enorm bij geholpen. Prisca, Felicia, Faith en Annie hebben hun 
eerste jaar op de middelbare school afgerond met een mooie cijferlijst. Daarnaast zullen na de zomer 
drie nieuwe studenten starten aan een opleiding! Blijf vooral doorlezen, want wij hebben jullie hulp 
daar voor nodig. Met de zeven studenten die de stichting al had, zitten we dan op 14 studiebeurzen. 
Wie had dat kunnen denken…
Eva van Gorkum

Iriss (13), Evestar (15) en Martha (17) hebben deze zomer hun basisschool afgerond. Dat dat soms 
wat langer duurt dan acht jaar is in Malawi heel gebruikelijk. Helaas is het ook gewoon dat meisjes 
in principe niet door gaan naar een middelbare school. In dit geval gaat het om drie talentvolle 
meisjes. Ze horen bij de besten van de klas. Ze wonen in een arm gezin. Dat betekent dat alle 
eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden om genoeg eten te krijgen. Schoolgeld is dan wel de 
laatste prioriteit. Maar om deze armoede te doorbreken zouden juist zij naar school moeten gaan. 
Als ze een beroep gaan leren kunnen ze in de toekomst van grote betekenis zijn voor hun families. 
Eén jaar middelbare school kost €25,00 per maand. Dat betekent dat we € 75,00 per maand nodig 
hebben om dit te realiseren. En dat natuurlijk vier jaar lang. Wie wil zich met een vast bedrag per 
maand verbinden aan één van deze kinderen?  Alle kleine beetjes helpen! Laat het nog voor de 
zomer weten via info@mangochi-malawi.nl. We willen hen eind augustus laten weten of het gaat 
lukken!

EVESTAR MARTHAIRISS

WIE HELPT MEE?
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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 
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.

Lees hier het JAARVERSLAG 2016

Het spaarproject op basisschool de Brugge in Ede stond dit jaar in het teken van 
Malawi. Na een presentatie in alle groepen zijn de kinderen fanatiek gaan sparen. We 
zijn aan het eind van het schooljaar en er zit behoorlijk wat in de spaarpotten. Groep 
7 van juf Inge van der Linde maakte allerlei kunstzinnige knutsels om deze te 
verkopen voor het goede doel. Bedankt hiervoor! En nog een verrassing: ze gaan 
gewoon nog een jaar door met sparen voor Malawi. Na de zomer kiezen we voor een 
concrete nieuwe bestemming. 

Felicia, Faith en Annie hebben hun eindrapport 
van het eerste jaar gekregen. Ze doen het goed op 
school! Felicia blinkt uit in Chichewa (voertaal in 
Malawi). Faith scoort o.a. hoog op Engels en 
Scheikunde. En Annie is goed in wiskunde. Op de 
website is te lezen hoe het gaat met onze andere 
studenten. 

Er zijn ook kerken die zich in zetten voor Malawi. De 
kapel van Bartimeüs in Doorn houdt elke twee weken 
voor de komende drie maanden een collecte voor de 
stichting. 

Faith

Onze voorzitter Euranne van Gorkum is op 12 juli ter 
gelegenheid van haar afscheid, verrast met een Afrikadag. De 
200 leerlingen op de basisschool waar ze directeur was, hadden 
een energieke djembee-voorstelling ingestudeerd. In alle 
klassen stond een versierde schoenendoos. Daarin konden 
gezinnen hun wens doen samen met een bijdrage voor de 
stichting. Ook is er door de klassen flink geknutseld en 
gedanst! Er is mooi bedrag bij elkaar verzameld om te besteden 
aan studiebeurzen voor kinderen in Malawi.

We zijn dankbaar voor de gift van de Airborneschool in 
Renkum. Met de totale opbrengst van het jaar kunnen 
de onderwijsloopbaan van een student financieren! 
Hartelijk dank aan alle kinderen en ouders die daaraan 
hebben bijgedragen!
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