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Kwaliteit leveren 

“Kunt u mij helpen? Ik kan mijn opleiding niet langer betalen.” We 
krijgen regelmatig dit soort verzoeken om hulp. Malawiaanse tieners 
weten ons via de verhalen van medestudenten inmiddels goed te vinden. 
Het zijn soms hartverscheurende verhalen. Gezinnen die werkelijk geen 
geld hebben, met ziekte of werkloosheid te kampen hebben en heel goed 
een familielid zouden kunnen gebruiken met een goede opleiding en 
betaalde baan. Dit soort levensverhalen raakt ons enorm. We zouden de 
studenten graag helpen. Het liefste zouden we ze állemaal helpen. Maar 
dat kan niet. Want onze financiële armslag is beperkt. En we hebben de 
stelregel: ‘Wat we doen, doen we goed.’ Dit betekent dat we allereerst 
investeren in onze inmiddels 17 studenten. Ons streven is om hun gehele 
studieperiode te kunnen bekostigen, inclusief de benodigde rekenmachine, 
uniform en de schooltas. We maken af waaraan we zijn begonnen en we gaan 
voor kwaliteit. We kijken dan dankbaar naar wat we wél doen, met uw 
hulp. Hartelijk dank!

Clariet Erbrink, secretaris Stichting Mangochi Malawi

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

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.
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Onderwijs is de sleutel tot het doorbreken van armoede. 
Dankzij uw hulp helpen wij de allerarmste jongeren naar de 
allerbeste scholen van het land. 

Even voorstellen…
Ik ben Esther. 

Toen ik in groep drie zat gingen mijn ouders uit elkaar. 
Mijn moeder bleef alleen achter met vijf dochters. Door 
hard te werken op het land en groenten te verbouwen, kan ze 
ons voorzien van kleding en eten. Mijn vader is opnieuw 
getrouwd en vervolgens uit beeld verdwenen. Het doet pijn 
dat ik van hem geen steun meer krijg. 
Ik heb er altijd over nagedacht om goed onderwijs te 
krijgen. Ik ben God dankbaar dat dit nu mogelijk is door 
de studiebeurs! Ik zit nu op een goede school. Elke 
student heeft een eigen bed en we eten goed. Ik maak 
plezier met vrienden! Wanneer ik in de vakantie naar huis 
ga, help ik mijn moeder in de tuin en in het huishouden. 
Nadat ik mijn diploma heb gehaald op een goede hoge 
school, zou ik graag lerares worden. Van mijn salaris wil 
ik dan mijn moeder en zussen helpen. Ik wil graag van 
betekenis zijn voor het dorp.

✴ Esther Simba 

✴ 16 jaar oud 

✴  In 1e jaar van 
middelbare school 

✴ Faith  Milopa 

✴ 19 jaar oud 

✴ In 3e jaar 
middelbare school 

Ik ben Faith.

In 2014 overleed mijn vader. Mijn moeder heeft haar 
school niet afgemaakt, en kan daarom niet werken. Nu 
zorgt ze voor haar vijf kinderen. 
Ik zie het als een gebedsverhoring dat ik met de 
studiebeurs van de stichting de kans heb gekregen om 
naar een goede school te gaan. Ik krijg goed te eten op 
school. De eigenaar van de school is een visserman, en 
daarom eten we heel veel verse vis! Ik leer veel 
vaardigheden die me helpen om om te gaan met anderen en 
een onafhankelijk leven te leiden in de toekomst. Als 
alles goed gaat, kan ik later mijn jongere broertjes en 
zusjes helpen en hen ook een kans op onderwijs geven. 
Mijn doel is om een diploma aan de universiteit te 
halen en te werken als medische dokter.
Tijdens de vakanties vind ik het leuk om muziek te 
luisteren. Ook help ik dan mijn moeder met 
huishoudelijke klusjes omdat ze mij moet missen. 
als ik op school zit. 



Precious (links) en haar 12 vriendinnen (waarvan twee niet op de foto), hebben 
genoten van een heerlijke zomervakantie. Na een intensief studiejaar kwamen zij 
bij hun ouders terug in het dorp Nankwhali. 

Regelmatig waren zij te vinden bij het huis van Villapie, onze coördinator. 
Samen met hem keken zij terug op het schooljaar. ‘Wat is goed gegaan? Waar is 
extra hulp bij nodig?’ Ook formuleerden zij met zijn hulp hun persoonlijke 
doelen voor het nieuwe jaar. Naast serieuze gesprekken hebben de meisjes deze 
zomer vooral ook erg veel gelachen. Inmiddels zijn zij alweer twee maanden 
terug naar school. Precious (16) is gestart in de 4e klas van de middelbare 
school. Prisca (14), Faith (19), Annie (16) en 
Felicia (19) gingen over naar de 3e. Loveness 
(16), Iriss (14), Evester (16) en Martha (19) 
zitten in de 2e klas. En dit jaar zijn door 
Villapie nieuw geselecteerd: Ester (16), Femia 
(16), Veronica (16) en Temwachi (13). De 
dertien meisjes gaan naar zes verschillende 
privé-scholen in het land. Door het jaar heen 
bezoekt Villapie hen daar een paar keer ter 
bemoediging. Ook voorziet hij hen van 
schoolspullen. 

Ook met Ben (23), Catherine (19), Brighton (25) en Yasseen (23) gaat 
het goed. Catherine doet de pabo, de drie jongens studeren aan de 
universiteit. 



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.

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.mangochi-
malawi.nl. Natuurlijk denken we 
mee naar mogelijkheden en komen we 
langs voor een presentatie om het 
project te promoten.  

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 

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.
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