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Stichting Mangochi Malawi | We kunnen het verschil maken

Nieuw jaar
Een nieuw jaar vol maanden, weken, dagen en uren. Maar wat als je niet naar
school kunt om dat te leren? En daardoor geen enkel uitzicht hebt om ooit de
armoede te ontstijgen?
Als stichting hebben we een groot geloof in de werkwijze van de druppel op de
gloeiende plaat. Want waar moet je anders beginnen? We zijn er sterk van
overtuigd dat we het verschil kunnen maken juist voor die ene student.
Tijdens één van mijn bezoeken aan het land Malawi zat ik tussen de kinderen op
deze foto. Ze pakten mijn hand en zo zaten we lange tijd in het zand. Opeens
ging het door me heen: ‘Hoe mooi zou het zijn als ik op dit moment de handen
vast heb van een toekomstig arts, president of rechter? En dat zij van betekenis
kunnen zijn in de ontwikkeling van het land?’
De stichting heeft 110 vrienden van wie een aanzienlijk deel ons werk steunt met
een financiële gift. Dankzij hen hebben we in het achterliggende jaar de
studiekosten van 15 studenten kunnen financieren. Druppels die een gezicht
krijgen. Als stichting kiezen we voor de allerarmste, meest talentvolle
kinderen. We begeleiden hen naar de kwalitatief beste scholen van het land. Zo
kunnen we hen een hoopvolle toekomst geven. Je zou die druppel maar zijn…
Bedankt voor uw steun in het afgelopen jaar.
Euranne van Gorkum (Voorzitter Stichting Mangochi Malawi)

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.

Begin het jaar goed! Geef een kind
een hoopvolle toekomst. Of deel
deze nieuwsbrief met je vrienden of
familie.
Wilt u zich afmelden voor deze
nieuwsbrief? Laat het ons hier
weten.

Yasseen (23)
De stichting ondersteunt de talentvolle Yasseen
al jaren. Met succes heeft hij zijn
vooropleidingen afgerond. Inmiddels zit hij in
het vierde jaar van de Universiteit van Malawi
in Blantyre. Daar studeert hij geneeskunde. Van
januari t/m juni 2018 loopt hij stage in de drie
grote ziekenhuizen die het land telt: Lilongwe,
Zomba en Blantyre. We financierden daarom ook
een eigen stethoscoop en bloeddrukmeter. We
kregen van hem een mail met kerstwensen en
dankbaarheid.

Joel (26)
Na de middelbare school is Joel gestart op het
Social Technical College in Blantyre. Daar leerde
hij op kosten van de stichting voor elektricien
met een specialisatie ‘city and guilds’. In
december 2017 heeft hij examen gedaan. We
feliciteren Joël met zijn behaalde diploma!

Amina (22)
Zij volgde haar studie aan het International
College of Business and Management en ook zij
behaalde eind 2017 haar diploma. Amina was erg
gemotiveerd en bedankt de stichting in een
brief voor deze investering in haar toekomst.

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

Een topjaar voor Villapie
Onze lokale coördinator, Villapie Mphasie,
rondde zijn full-time Upgrade opleiding Bachelor
of Education af. De Graduation Ceremony staat
gepland op 31 januari 2018. We zijn in
afwachting van zijn nieuwe werkplek; in Malawi
wordt dit door de overheid bepaald.
Als stichting hebben we hem een motorfiets
cadeau gedaan. De studenten die hij begeleidt
studeren aan scholen verspreid over het hele
land. Zo kan hij gemakkelijker bij hen op
bezoek. Met de motorfiets is Villapie de held
van het dorp. We zijn blij dat hij de motor
dienstbaar gebruikt om anderen te helpen. De
motorfiets is in z'n geheel gefinancierd door de
gezinnen van basisschool de Brugge in Ede die al
1,5 jaar trouw sparen voor onze stichting.

Collecte voor Malawi
We bedanken de bezoekers van de
kerk bij Bartiméus in Zeist. Ruim
drie maanden hebben zij elke
zondag gecollecteerd voor
Mangochi-Malawi. Van deze bijdrage
kunnen we onze studenten nieuwe
schriften, pennen en een uniform
geven.

Een lesje Chichewa
Tot 1964 was Malawi een kolonie
van Engeland. De meeste mensen
spreken daarom goed Engels.
De volkstaal van Malawi is

Jaarverlag 2017
Bent u benieuwd naar wat Stichting
Mangochi Malawi allemaal in 2017 heeft
gedaan? Lees het hier terug in het
jaarverslag van 2017.

Chichewa, voor ons Nederlanders
maar moeilijk te begrijpen:
Hello --- moni

Nieuwe studenten 2018

How are you ? --- muli bwanji ?

Inmiddels hebben 9 meisjes uit het dorp

I am fine --- ndiri bwino

Nankwhali een studiebeurs voor een privé-

Thank you --- zikomo
I love you --- ndimakukonda
I love you too --ndimakukondanso

school. We willen hier nog drie meisjes
aan toevoegen. Zij mogen starten in
september 2018. We zoeken hiervoor nog
drie nieuwe donateurs. U kunt ook een
meisje ondersteunen met uw hele familie,
vriendenkring of vereniging. Als u
interesse heeft kunt u het hier laten
weten.

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/
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.

