
Stichting Medulawi nieuwsbrief, december 2014 !
Beste donateurs,!!
Het einde van het jaar nadert en dus is het weer tijd voor de jaarlijkse nieuwsbrief. Jojanneke is 
net terug van een bezoek aan Malawi en daarom kunnen we nu een verse update geven van de 
lopende projecten.!!
Onderwijs 
Middelbare school opleiding!
Stichting Medulawi werkt voor het rekruteren en begeleiden van middelbare schoolleerlingen 
samen met de Engelse organisatie Nchima Trust.!
Inmiddels volgen 45 leerlingen in Malawi een middelbare school opleiding met een beurs van 
Stichting Medulawi. Zij zijn verdeeld over een aantal scholen.!
!
Thyolo secondary school!
Dit is een van de best georganiseerde 
scholen in Malawi met een zeer betrokken 
schoolhoofd. De school telt 500 leerlingen, 
waarvan er 30 een beurs krijgen van 
Stichting Medulawi. !
Het afgelopen jaar hebben drie Medulawi-!
studenten eindexamen gedaan. Twee zijn 
er geslaagd. Eén van hen, Kenneth, doet 
op dit moment toelatingsexamen voor de 
universiteit. De jongen die het niet gehaald 
heeft, Justin, is doof en heeft daardoor erg 
veel moeite op school gehad. Toch is het 
hem gelukt om voor vier van de acht vak-!
ken wel te slagen. We gaan nu proberen of 
hij een beroepsopleiding kan gaan doen. 
Eén van de meisjes die vorig jaar geslaagd 
is, Tandala, is inmiddels toegelaten voor een bachelor in Agriculture en doet het erg goed. !!
Luchenza secondary school!
Op deze school krijgen 15 kinderen een beurs van Stichting Medulawi.!
Sinds een jaar is hier een nieuw schoolhoofd, die veel verbeteringen heeft doorgevoerd: de 
school is beter georganiseerd en beter opgeruimd.!
Het afgelopen jaar zijn 122 van de 133 kinderen geslaagd, waaronder alle vijf de kinderen met 
een Medulawibeurs. Drie van de vijf hebben zulke hoge cijfers dat ze toelatingsexamen voor de 

universiteit zouden mogen doen. De kinderen 
hadden net een week voor het bezoek van 
Jojanneke hun eindexamenresultaten 
gekregen, dus het hoofd wist nog niet wat ze 
gingen doen. Het schoolhoofd gaat dit 
inventariseren. Wanneer de kinderen goed 
kunnen motiveren waarin en waarom ze 
verder zouden willen studeren, is Stichting 
Medulawi bereid hen hierin financieel te 
steunen. Jojanneke en de vrijwilligers in 
Malawi, Frank en Rosena, houden hierover 
contact met het schoolhoofd.!!
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DAPP Mikolongwe vocational school!
De DAPP (Development Aid from People to People) is een Deens concept, waarbij studenten niet 
alleen getraind worden in een bepaald vak, maar tevens de basiskennis meekrijgen om een 
eigen zaak op te zetten en onderwijs krijgen in sociale en maatschappelijke vaardigheden, 
hygiëne en gezondheidszorg. De opleidingen die worden gegeven zijn te verdelen in twee 
categorieën:!!
1.!! Een opleiding waarbij de student onderwijs leert geven aan jonge mensen, met als doel         

dat hij/zij een actieve plaats in de samenleving kan innemen, kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van het land en zich op die manier kan verzekeren van een goede positie in 
de samenleving en van een stabiele inkomstenbron. !

2. ! Opleidingen waarbij de student leert om een eigen kleine onderneming te starten om zo        
bij te dragen aan de lokale economie en werkgelegenheid voor zichzelf en voor anderen 
in de samenleving kan verschaffen. !!

Momenteel volgen twee studenten de lerarenopleiding met een beurs van Stichting Medulawi. De 
studenten wonen tijdens hun opleiding intern. Aangezien hier studenten worden opgeleid tot 
timmerman, metselaar, elektricien en metaalbewerker, zien alle gebouwen er tiptop uit! Naast 
deze beroepen zijn er opleidingen tot kapper, maatschappelijk werker, accountant, naaister en 
agrariër. Deze opleidingen duren 6-12 maanden en kosten 150-350 euro, inclusief kost en 
inwoning. !
Het schoolhoofd heeft alles goed onder controle en is erg geïnteresseerd in samenwerking met 
Stichting Medulawi. Wij gaan proberen om Medulawischolieren die met succes eindexamen 
hebben afgelegd te motiveren voor één van de opleidingen. Anders willen we komend jaar een 
aantal andere, zeer arme studenten een beurs aanbieden voor een dergelijke opleiding. !!
Het ziekenhuis!
In 2012 hebben we op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Lilongwe, Kamuzu Central 
Hospital, een extra verpleegkundige kunnen laten aanstellen, die speciaal was opgeleid voor 
intensieve zorg voor kinderen. Deze verpleegkundige, Jackline, heeft geweldig werk verricht. Zij 
heeft de hele kinderafdeling gereorganiseerd op ziekte-ernst en alle andere verpleegkundigen 
geschoold in het verlenen van acute hulp bij kinderen. Dit heeft de afdeling veel overzichtelijker 
gemaakt en geleid tot een enorme verbetering in de zorg voor met name de ernstig zieke 
kinderen. Helaas is Jackline begin dit jaar samen met haar gezin terug gegaan naar Kenia. Voor 
haar in de plaats hebben we drie nieuwe verpleegkundigen kunnen aannemen. Aangezien deze 
verpleegkundigen niet via de regering, maar via de Amerikaanse universiteit Baylor, een non-
profit organisatie die in o.a. Lilongwe ook de HIV-en tbc-zorg van kinderen onder haar hoede 
heeft, worden aangesteld, vallen deze verpleegkundigen buiten de bestaande formatie van het 
ziekenhuis. Dit is een belangrijk gegeven, aangezien het bestaande aantal verpleegkundigen 
veel te laag is voor het aantal opgenomen kinderen en de complexiteit van hun aandoeningen. 
De drie nieuwe verpleegkundigen zijn wederom een grote aanwinst voor de afdeling. Ze werken 
voornamelijk op de neonatologie-afdeling.!

Faye is afkomstig uit de Filipijnen en heeft haar opleiding tot 
verpleegkundige daar gevolgd. Aldaar werkte ze anderhalf jaar op de 
kinder intensive care en anderhalf jaar op een algemene afdeling. 
Daarna is ze in Engeland gaan werken, waar ze haar huidige man heeft 
ontmoet. Hij is Malawiaans en ze zijn samen naar Lilongwe verhuisd. Ze 
werkt graag op de kinderafdeling, maar vooral op de spoedeisende 
hulp. !!
!!
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Zibuka is een vluchteling uit Congo. Zijn hele familie moest drie 
jaar geleden plotseling vluchten en hij is ze kwijt geraakt in de 
vlucht. In Congo heeft hij een vierjarige opleiding tot 
verpleegkundige gevolgd, maar vlak voordat hij zijn diploma kreeg, 
moest hij vluchten. Hij werkt daarom als een step up nurse in 
Malawi, waar je normaal drie jaar training voor nodig hebt. Hij 
heeft één jaar kindergeneeskunde gedaan, voordat hij door 
Medulawi werd aangenomen. !!

Daniel heeft de driejarige training in Malawi gevolgd, waarna 
hij zeven jaar op de intensive care in Mzuzu heeft gewerkt. 
Hierna heeft hij nog een tijd in de “outreach” gewerkt, met de 
lokale bevolking. Hij is heel blij met zijn baan in Lilongwe, 
omdat hij het heel leuk vindt om met de pasgeborenen te 
werken. !!!
Maandverbandproject!
Het is Frank en Rosena opgevallen, dat de meisjes vaak school verzuimen als ze ongesteld zijn, 
omdat er geen maandverband voor handen is. Daardoor is het idee van een 
“maandverbandproject” gerezen. Het idee is dat vrouwen die geen werk hebben een 
naaimachine, stof en een naaicursus krijgen en zij vervolgens voor de schoolkinderen uitwasbaar 
maandverband maken. De vrouwen krijgen een kleine vergoeding en kunnen vervolgens zelf een 
eigen inkomstenbron creëren door ook andere zaken te gaan naaien en de meisjes hoeven geen 
school te verzuimen, omdat ze maandverband kunnen gebruiken.!
Tijdens haar bezoek aan Malawi heeft Jojanneke hiervoor een plan opgezet met Martha Piri. Zij is 
een indrukwekkende Malawiaanse, die samen met haar zoon een school beheert in de kleine 
arme dorpen achter het vliegveld. Op die school laat ze kinderen toe die op andere scholen geen 
kans maken. Dit is ook de buurt waar veel meisjes halverwege de lagere school vaak van school 
gehaald worden om te werken of te trouwen. Als een meisje trouwt, zorgt de echtgenoot namelijk 
voor haar en heeft haar familie een mond minder te vullen. !
De school is zowel een dagschool als een boardingschool. Vanuit deze school zal het 
maandverbandproject worden opgezet. In de omliggende dorpen leven veel vrouwen die 
werkloos en erg arm zijn. Vaak is hun man allang vertrokken en heeft hen met de kinderen 
achtergelaten. Met een aantal van deze vrouwen wil Martha aan de slag om maandverband te 
maken. Martha, Frank en Rosena zullen nauwlettend in de gaten houden of het hebben van 
maandverband inderdaad een verschil maakt in schoolverzuim en of de naaivrouwen uiteindelijk 
op deze wijze geld kunnen verdienen. !!
Doneren!
Stichting Medulawi is blij met alle giften die zij ontvangt. Wanneer u overweegt om Stichting 
Medulawi met een periodieke gift te steunen, is het volgende van belang: Stichting Medulawi is 
door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke 
giften zijn daardoor volledig aftrekbaar van de belasting en hiervoor geldt dus geen 
drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Wel moet er voor een periode van minimaal vijf 
jaar minimaal eenmaal per jaar ongeveer hetzelfde bedrag worden gedoneerd. Tot 1 januari 2014 
mochten deze giften alleen worden afgetrokken als ze waren vastgelegd bij een notaris. Vanaf 1 
januari 2014 hoeft dit niet meer en kan de gift ook worden vastgesteld door een schriftelijke 
overeenkomst met Stichting Medulawi (dat is gratis). Als u een periodieke gift wilt schenken, dan 
kunt u via de volgende link het formulier “periodieke gift in geld” downloaden: http://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/
programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften. !
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Het formulier kunt u ingevuld en ondertekend opsturen naar Stichting Medulawi, De Poorterstraat 
34, 2597 CS Den Haag. Wij vullen dan ons deel van het formulier in en sturen het ondertekend 
naar u terug. U hoeft het formulier niet op te sturen naar de belastingdienst. Bewaar het wel goed 
voor uw eigen administratie. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen ze om de 
schriftelijke overeenkomst vragen.!

Het bankrekeningnummer is NL53INGB0004945969 t.a.v. Stichting Medulawi in Baarn.!

Voor meer informatie over onze projecten en een financieel overzicht kunt u kijken op de website 
www.medulawi.org!

We wensen u prettige feestdagen toe en een mooi en gezond 2015.!

Met vriendelijke groet,!

Namens Stichting Medulawi,!

Jojanneke Heidema!

Janneke van der Kamp!

Merel van Gaalen-van Loon!
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