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Post uit Malawi  
Een paar weken geleden vond ik een envelop op de deurmat: post uit Malawi! Een echte 
‘ouderwetse’ brief in een envelop met postzegels. Daar ging mijn hart even sneller van 
kloppen, zeker toen ik de inhoud zag. Uit de envelop kwamen een aantal brieven; voor 
donateurs die hun student een kaart hadden gestuurd en een van onze coördinator voor ons 
als bestuur. In de brieven schrijven de studenten over hun leven op school, hun hobby’s en 
dat ze heel blij zijn dat ze een kans hebben om te studeren.   
Sinds de start van onze stichting in 2016 hebben wij nu de mogelijkheid om 15 jongeren te 
laten studeren. Studenten in een kleine regio in het kleine land Malawi. Een druppel op een 
gloeiende plaat? Misschien wel… 
Maar alle beetjes helpen! Onze 
coördinator Villapie schreef in zijn 
brief:  ‘through the support the 
foundation is doing, it is my hope 
that the students are also helping to 
develop Malawi as a nation’. Het zou 
natuurlijk geweldig zijn als deze 
studenten, én hopelijk nog vele 
anderen,  hier een bijdrage aan 
kunnen leveren. En dat alleen al is 
een reden om door te gaan met al die 
kleine druppels!   
Marjan

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.

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. U 
ontvangt dan drie keer per jaar onze 
nieuwsbrief. Aansluiten bij onze 
vriendenkring is vrijblijvend. Ook als 
u niet financieel bijdraagt, zijn we 
erg blij met uw betrokkenheid.

Wilt u zich afmelden voor deze 
nieuwsbrief? Laat het ons hier weten.
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Motor voor Villapie
Onze coördinator Villapie begeleidt inmiddels tien van onze jongeren: 
jonge talentvolle meisjes uit kansarme gezinnen. Regelmaat bezoekt hij 
hen op de verschillende kostscholen waar zij studeren. Daar bemoedigt 
hij hen, spreekt hij met de docenten over de voortgang en regelt hij 
schoolspullen of administratieve zaken. De scholen liggen ver weg van 
het dorp Nankwhali. De meisjes mogen maar vier keer per jaar terug naar 
hun ouders. De begeleiding van Villapie vinden zij daarom erg fijn. 
Omdat de kostscholen door het hele land verspreid liggen is Villapie 
afhankelijk van openbaar vervoer dat niet regelmatig rijdt en erg 
tijdrovend is.  Op kosten van de stichting heeft Villapie zijn rijbewijs 
mogen halen. De kinderen van basisschool de Brugge in Ede sparen voor 
een motorfiets. We hopen dit geld in de zomer bij elkaar gespaard te 
hebben. Een motorfiets of auto zie je op het platteland eigenlijk nooit. 
Wat zal Villapie een bekijks hebben als het eenmaal zover is!

Even voorstellen: Brighton (24)
Brighton heeft veel pech gehad in zijn leven: hij verloor al jong zijn vader én zijn 
moeder. Maar hij is een doorzetter. Door financiële problemen, maakte Brighton op 
zijn 19e pas de basisschool af. Gelukkig kwam hij in aanraking met een stichting die 
zijn middelbare school wilde betalen. In 2015 behaalde hij als allerbeste student van 
zijn school zijn diploma! Brighton stond te popelen om zijn universitaire studie 
‘Bachelor of Education’ te beginnen, maar heeft hier steeds niet het geld voor 
gehad. Via via kwam Brighton op ons pad. Met hulp van Stichting Mangochi Malawi 
kon hij in juni 2017 starten aan de National University! Als zijn ouders dat eens geweten 
zouden hebben… 
Brighton is onze duurste student. Zijn beurs kost wel vier keer zoveel als die van de 
middelbare scholieren. Fantastisch dat we een Nederlands gezin hebben gevonden 
dat de totale kosten op zich neemt. En inmiddels is er ook al persoonlijk contact 
tussen Brighton en zijn sponsorfamilie. In zijn brief schrijft hij ‘My words are not 
adequate to thank, to express my heart felt appreciation for this support’.  

NIEUWTJES

Deze foto maakten we bij één van onze 
schoolbezoeken. De leerkrachten maken 
pap, voor veel kinderen de enige 
maaltijd op de dag. En daarom komen 
ze naar school…



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.

Vier nieuwe studiebeurzen
De oproep in onze laatste nieuwsbrief 
leverde een aantal nieuwe donateurs op. 
Dankzij deze gift-gevers konden we vier 
meisjes laten starten. Alle vier wonen zij 
met hun ouders in het dorp Nankwhali. 
Voor de zomer deden zij examen voor de 
basisschool waarbij ze zeer goede 
prestaties lieten zien. Doorstromen naar 
een middelbare school is in Malawi niet 
gebruikelijk,  zeker niet voor meisjes. 
Maar als je ouders nauwelijks geld 
hebben voor eten, is dat natuurlijk 
helemaal ondenkbaar. Voor deze meisjes 
kwam een droom uit: sinds september 
gaan zij naar een privé-kostschool ver 
weg van het dorp. 

Ouderavond
Niet alleen de studenten krijgen begeleiding. Ook de ouders 
worden regelmatig uitgenodigd door onze coördinator. Zij 
vinden het fantastisch dat hun kind de kans krijgt om naar een 
kostschool te gaan. Maar veel ouders kunnen zelf niet lezen of 
schrijven en zijn nog nooit buiten het dorp geweest. Om hun 
kind te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat zij weten 
wat de gevolgen kunnen zijn van een goede opleiding. 
Onze coördinator legt de ouders uit dat een plek op een 
kostschool betekent dat de meisjes beschermd zijn tegen vroeg-
huwelijken. Door hun opleiding is er de kans op een inkomen 
en daarmee ook op onafhankelijkheid.

Onze coördinator organiseert zo nu en dan een 'ouderavond' 
om hierover van gedachten te wisselen. Op de foto is te zien 
dat ouders zich hiervoor mooi aankleden. Dat hun dochter 
studeert, geeft ook henzelf een stuk waardigheid.

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

Iriss (13) 

Mawilo Private 
Secondary School 

Martha (17) 

Hillside Private 
Secondary School

Evestarr(15) 

Mawilo Private 
Secondary School

Loveness (15) 
Transheaven 
Christian Private 
Secondary School 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