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Beste donateurs,

Het is alweer kerstmis geweest en daarom brengen we u graag op de hoogte over onze projecten 
in Malawi, die we dankzij uw donatie kunnen ondersteunen. Het is geweldig om te merken dat 
zoveel mensen onze stichting steunen, waardoor we onze projecten ook voor langere termijn 
kunnen voortzetten en uitbreiden.

Onderwijs
In totaal ontvangen nu 48 kinderen een onderwijsbeurs van Stichting Medulawi. 
Van hen volgen 45 kinderen een middelbare schoolopleiding, één volgt de lerarenopleiding bij de 
DAPP, één een opleiding tot accountant en twee gaan naar het Bunda College of Agriculture.
Afgelopen juli zijn 12 kinderen geslaagd voor hun opleiding: 11 voor hun middelbare 
schoolopleiding en één voor de lerarenopleiding bij de DAPP.

Middelbare school opleiding
De kinderen die een beurs voor de middelbare school opleiding ontvangen, zijn verdeeld over twee 
scholen: Thyolo Secondary School, waar 30 kinderen een Medulawi beurs ontvangen en Luchenza 
Secondary School, waar 15 kinderen een Medulawi beurs krijgen.

Vervolgonderwijs
Momenteel krijgen twee 
kinderen, die afgelopen jaren 
een middelbare schoolbeurs 
hebben ontvangen en met 
goede resultaten zijn geslaagd, 
van Stichting Medulawi een 
beurs om een vervolgopleiding 
te volgen aan het Bunda 
College of Agriculture. Zij zijn 
momenteel bezig met hun 
bachelor.

Afgelopen jaren hebben we 
aan drie studenten een beurs 
verleend om de 
lerarenopleiding bij de DAPP in 
Mikolongwe te volgen. 
Gedurende deze opleiding 
worden de studenten niet 
alleen getraind in het geven van onderwijs, maar krijgen ze ook onderwijs in sociale en 
maatschappelijke vaardigheden, hygiëne en gezondheid. De afgestudeerde docenten gaan les 
geven op een van de basisscholen op het platteland en krijgen daarnaast vaak een belangrijke 
positie binnen de lokale gemeenschap.
Afgelopen september is wederom een student deze opleiding gestart met een beurs van Stichting 
Medulawi.

Het ziekenhuis 
Sinds 2012 financieren we extra verpleegkundig personeel op de kinderafdeling van Kamuzu 
Central Hospital in de hoofdstad Lilongwe, bovenop de bestaande formatie van het ziekenhuis. 
Hier is veel behoefte aan, aangezien het aantal verpleegkundigen dat binnen de formatie valt veel 
te klein is om de grote aantallen patiënten op de afdeling voldoende hulp te kunnen bieden. 



Afgelopen jaar zijn er voor het geld dat we hiervoor beschikbaar konden stellen drie 
verpleegkundigen aangenomen, die veel werk hebben verzet. Helaas is het door de stijging van de 
salariskosten en de inflatie niet mogelijk geweest om de aanstelling van alle drie de 
verpleegkundigen te verlengen en heeft één van de drie een andere baan moeten zoeken, 
hetgeen wij zeer betreuren.

Het Maandverbandproject
Het idee voor dit project is afkomstig van het hoofd van de St. George Academy and Orphans 
Support Trust (SGAOST), een instituut dat kwetsbare kinderen en weeskinderen de kans biedt om 
onder andere een middelbare schoolopleiding te volgen. Vooral meisjes worden ondersteund, 
aangezien het aantal meisjes dat uitvalt op school in Malawi erg groot is (slechts 37% van de 
meisjes rondt de basisschool af). Eén belangrijke reden van schooluitval onder meisjes is de 
menstruatie. Zij blijven tijdens de menstruatieperiode meestal thuis. De redenen hiervoor zijn 
gebrek aan adequate voorlichting over menstruatie en bijbehorende hygiëne en het management 
ervan, culturele aspecten en het niet beschikbaar hebben van maandverband. Daarnaast is er 
binnen gemeenschappen en lokale organisaties weinig kennis en wordt weinig rekening gehouden 
met menstruele hygiëne. De SGAOST wil met dit maandverbandproject graag een omgeving 
creëren, waarin rekening wordt gehouden met menstruerende meisjes en het management en de 
hygiëne hiervan. Het doel is om de waardigheid van de meisjes te vergroten en hun schoolverzuim 
terug te dringen, waarmee hun schoolprestaties en zo uiteindelijk ook de algemene ontwikkeling 
van het land kan verbeteren. Daarom moeten bij dit project niet alleen de meisjes, maar ook de 
mensen en organisaties uit de omgeving worden betrokken. De SGAOST heeft hiervoor een 
projectplan opgesteld, waarbij ze de lokale gemeenschap, maar ook de overheid betrekken bij o.a. 
onderwijsmomenten, vergaderingen en workshops, waarbij niet alleen management en hygiëne 

m.b.t. menstruatie 
aan bod komen, 
maar ook 
gerelateerde 
onderwerpen, 
zoals algemene 
hygiëne, 
gezondheid, HIV 
en AIDS, 
waterzuivering, etc.
Naast deze 
activiteiten zullen 
15 jonge moeders 
uit de omgeving 
worden benaderd 
om uitwasbaar 
maandverband te 
maken. Zij krijgen 
hiervoor de nodige 
materialen, een 
naaimachine en 
naaionderwijs. Zij 
kunnen vervolgens 
zelf maandverband 

maken en dit verkopen. De bedoeling is dat deze jonge vrouwen zich zo op economisch en sociaal 
gebied verder kunnen ontwikkelen.
Het projectteam heeft een strakke tijdsplanning gemaakt waarbinnen alle evenementen en 
scholing zullen plaatsvinden. Een nulmeting van het verzuim onder schoolgaande meisjes als 
gevolg van de menstruatie is reeds uitgevoerd. Het doel is om in december 2016 een 
verzuimreductie van 10% te hebben bereikt ten opzichte van de nulmeting.



Doneren
Stichting Medulawi is blij met alle giften die zij ontvangt.
Stichting Medulawi is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat als u 
Stichting Medulawi wilt steunen met een periodieke gift, deze volledig aftrekbaar is van de 
belasting. Er geldt dan geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Wel moet voor een 
periode van minimaal vijf jaar minimaal eenmaal per jaar ongeveer hetzelfde bedrag worden 
gedoneerd. De periodieke gift moet worden vastgesteld door een schriftelijke overeenkomst. Een 
formulier hiervoor vindt u op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
Het formulier kunt u ingevuld en ondertekend opsturen naar Stichting Medulawi. Wij sturen het 
formulier dan ondertekend naar u terug.

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

Wij wensen u een gelukkig en gezond 2016 toe.

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Medulawi,
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Janneke van der Kamp
Merel van Gaalen-van Loon
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