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Stichting Mangochi Malawi | We kunnen het verschil maken

Nieuw bestuurslid
Ik ben Caroline Milatz en sinds 2005 ben ik werkzaam in het onderwijs. Hier
wordt regelmatig gespaard voor een goed doel en altijd had ik dan de wens om
naast de financiële ondersteuning ook persoonlijk iets in een ontwikkelingsland
te willen betekenen. In mei 2018 heb ik dat verwezenlijkt in Malawi. Met een
groep van twaalf mensen ben ik als world-teacher twee weken werkzaam geweest op
een kleine school in Mangochi. En wat was het bijzonder! De motivatie om kennis
op
te
doen,
zowel
bij
de
leerkrachten
als
bij
de
leerlingen
was
indrukwekkend. Wat me vooral pijnlijk is bijgebleven is de kansarme situatie
voor deze kinderen. Zij hebben dat zelf nauwelijks in de gaten en hebben
serieuze toekomstplannen, misschien nog wel duidelijker dan menig leerling waar
ik nu mee werk. Het is aandoenlijk om te weten dat het in veel gevallen niet
zal lukken, eenvoudig omdat de middelen er niet voor zijn. Geen fiets, geen
mogelijkheid om op school te komen, nog los van de kosten die een opleiding met
zich meebrengen.
Met dit gevoel thuisgekomen was het aansluiten bij de stichting Mangochi Malawi
een heel logisch gevolg. Kansarme leerlingen met potentie om door te studeren,
worden met behulp van een studiebeurs ondersteund om hun droom waar te gaan
maken. Dat dit goede gevolgen heeft voor hun familie en woonomgeving spreekt
voor zich. Mijn enthousiasme ga ik inzetten om op diverse terreinen de
bekendheid van de Stichting Mangochi Malawi te vergroten. Immers; hoe meer
mensen doneren, hoe meer studiebeurzen er uitgegeven kunnen worden.

Vriendenkring

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.

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. 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.

Je hebt invloed op armoede en onrecht
Dat is nogal wat: invloed op armoede en onrecht. Blazen we niet wat al te
hoog van de toren? Nee, bij Stichting Mangochi Malawi geloven we dat echt! We
weten het zelfs zeker! Niet omdat we onszelf zo bijzonder vinden. Maar omdat
we het met eigen ogen zien gebeuren.
We zijn blij om te kunnen vertellen dat we dit schooljaar 18 studenten kunnen
onderhouden. Met hulp van al onze donateurs betalen we het schoolgeld van hun
particuliere opleiding. Ook krijgen zij van ons schoolspullen, kostgeld en
reisgeld. Zij worden persoonlijk begeleid door onze coördinator ter plekke.
Dit is hard nodig omdat het hier gaat om de allerarmsten van het land.
Jongeren uit kansarme gezinnen of in een aantal gevallen zelfs zonder gezin.
Door het volgen van onderwijs kunnen zij opstaan uit armoede en later niet
alleen zichzelf maar ook hun familie onderhouden. We zijn trots op onze
jongeren. Lees hier hoe het met hen gaat.

Studenten middelbare school 2018 - 2019

Precious (16)

Femia (16)

Loveness (16)

Martha1 (19)

Ester1(16)

Evester (16)

Temwachi (13)

Annie1(16)

Iriss (14)

Faith (19)

Veronica1(16)

Prisca (14)

Felicia1(19)

Studenten beroepsopleiding 2018 - 2019

Ben$(23)
Universiteit
Education

Catherine$(19)
Pabo

Brighton$(25)
Universiteit
Education

Yasseen (23)
Universiteit
Geneeskunde

Mphatso (23)
Pabo

NIEUWTJES
Ouderavond
Onze coördinator Villapie organiseert
regelmatig een ouderavond. Ook wordt dan de
voorraad nieuwe schoolspullen verdeeld. Steeds
opnieuw benadrukt hij dat ouders hun kind
aanmoedigen om door te zetten. De 13 meisjes
uit het dorp Nankwhali komen drie keer per
jaar een week naar huis. Op de privé-scholen
zijn de meisjes beschermd tegen kindhuwelijken en krijgen zij voldoende te eten.

We gaan op reis
Lees hier het
jaarverslag van 2018
en onze ambities
voor het komende
jaar.

In april zullen de twee bestuursleden Clariet
Erbrink en Euranne van Gorkum afreizen naar Malawi
en een week in het dorp Nankwhali zijn. Het bestuur
vindt het belangrijk dat de werkwijze van de
stichting geconsolideerd wordt en zal ter plekke
meekijken met procedures en werkafspraken. Het leuke
is dat precies die week ook de meisjes terug zijn in
het dorp. Natuurlijk willen wij zoveel mogelijk met
hen optrekken, hen goed leren kennen en hen
bemoedigen.

Verrassingspakket
Voor alle meiden nemen wij een verrassing mee. Zij
krijgen een mooie toilettas met daarin wat
toiletartikelen, sieraden en een spiegel. Niet echt
een eerste levensbehoefte, maar zeer belangrijk om hen
hiermee te laten weten dat ze waardig en mooi zijn.
De verrassingspakketten kosten €10,00 per stuk. Helpt
u ons met een extra gift om dit mogelijk te maken?

Nieuw logo
Misschien is het u al opgevallen: de
stichting heeft een nieuw logo! Op het logo
zijn de Malawiaanse vlag, de zon en de Baobab
boom te zien. Alle drie kenmerkend voor
Malawi. Dankjewel Charlotte Koevoets voor het
ontwerpen van dit logo!

Dilemma
Bij de oprichting van de stichting konden we studiebeurzen betalen voor
€25,00 per maand per jongere. We hebben te maken met gezinnen waar
nagenoeg géén euro binnen komt omdat ouders geen baan hebben, de
Malawiaanse overheid kent geen sociale wetgeving met uitkeringen. Om onze
studenten te steunen blijkt nu dus meer nodig dan alleen een studiebeurs.
We faciliteren daarom ook schoolmateriaal, uniformen, reiskosten,
etc. Daar komt nog bij dat de schoolgelden afgelopen twee jaar flink
gestegen zijn. Inmiddels zijn de kosten per jongere op de middelbare
school gemiddeld €50,00 per maand.
Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben we lang gesproken over ons
meerjaren-perspectief. Hoe groot willen we als stichting worden? Hoeveel
studenten kunnen we aan? Wat doen we als de meisjes uit Nankwhali straks
klaar zijn met de middelbare school? Ze hebben dan nog geen beroep
geleerd. Maar voor een universiteit betaal je al gauw zo’n €150,00 per
maand; van dat geld kun je ook drie studiebeurzen voor een middelbare
school weggeven. Als bestuur zaten we op één lijn: we maken af wat we zijn
begonnen en gaan voor kwaliteit. Dat betekent dat we voorlopig geen nieuwe
studenten aannemen en ons geld investeren in de vervolgstudies van onze
huidige studenten. Het betekent ook dat er komende jaren héél veel meer
geld nodig is om dit te realiseren.

Giften
Wilt u overwegen een eenmalige gift
te geven of uw vaste maandbijdrage
iets op te hogen? Ook zou het fijn
zijn om het aantal donateurs
komende jaren flink uit te breiden.
We krijgen van veel mensen terug
dat zij het zo waarderen dat we een
kleinschalige stichting zijn zonder
overheadkosten. U heeft vast mensen
in uw omgeving aan wie u deze
nieuwsbrief kan doorsturen met de
vraag of zij willen aanhaken?
Natuurlijk kunnen zij altijd
contact opnemen voor meer
informatie.

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

Hulp gezocht
We zijn op zoek naar scholen of
kerken die zich aan ons willen
verbinden met een spaarproject of
collecte. Maar we hebben u nodig
om het eerste contact te leggen.
Wilt u een goed woordje voor ons
doen bij uw kerk of de
plaatselijke basisschool? Wijs hen
op onze website: www.mangochimalawi.nl. Natuurlijk denken we
mee naar mogelijkheden en komen we
langs voor een presentatie om het
project te promoten.

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
U 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.

