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Beste donateurs,

Graag brengen we u weer op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten in Malawi. Dankzij 
uw financiële steun hebben we ook dit jaar weer veel kinderen en studenten steun kunnen bieden 
bij het volgen van een opleiding en hebben we de aanstelling van de twee extra verpleegkundigen 
op de kinderafdeling in Lilongwe kunnen verlengen. We zijn u daar erg dankbaar voor.

Algemeen nieuws
Malawi kampt nog altijd met grote economische problemen. Er wordt weinig geëxporteerd, er zijn 
weinig initiatieven vanuit andere landen om in Malawi te investeren, de banenmarkt slinkt nog altijd 
en er is een forse inflatie. De overheid heeft daarom nog meer bezuinigingen doorgevoerd op het 
gebied van onderwijs en gezondheidszorg.
Er is inmiddels ook een energiecrisis in Malawi, waardoor grote delen van het land vele uren per 
etmaal zonder stroom zitten. Eén van de redenen hiervoor is dat het water in Lake Malawi veel 
lager staat dan gewoonlijk, waardoor er in de rivieren die van het meer af stromen minder water 
stroomt en hydraulische systemen die hierdoor aangezwengeld moeten worden minder goed 
functioneren. Met steenkool wordt nu gepoogd dit energietekort op te vangen. Maar ook andere 
vormen van energiewinning, zoals biogasproductie, worden nu geïnventariseerd.
Het is te hopen dat hiermee een deel van het probleem kan worden opgelost.

Onderwijs
Momenteel ontvangen 64 leerlingen en studenten een onderwijsbeurs van Stichting Medulawi. Van 
hen volgen 59 leerlingen het middelbaar onderwijs en 5 studenten gaan naar de universiteit of naar 
een college.

Middelbare school
Op Thyolo Secondary School ondersteunen we momenteel 35 scholieren met een beurs. Hiervan 
zijn er 12 dit jaar gestart. Afgelopen jaar hebben 13 leerlingen eindexamen gedaan.
Op Luchenza Secondary School krijgen 24 leerlingen een Medulawibeurs. Van hen is de helft dit 
jaar gestart. In 2017 hebben 9 kinderen van deze school eindexamen gedaan.
Thyolo Secondary School had in 2016 met 96% het hoogste slagingspercentage van de regio. 
Luchenza werd mooi derde met een slagingspercentage van 90%. Ter vergelijking: landelijk was 
het slagingspercentage 61% (meisjes 55%, jongens 66%).

In Malawi kunnen leerlingen onderwijs 
volgen op een kostschool of op een 
dagschool. Kinderen die op de 
basisschool goede resultaten hebben 
gehaald mogen naar een kostschool 
ergens in het land. De anderen 
worden verdeeld over de dagscholen 
in de buurt. Dagscholen zijn 
goedkoper, omdat kinderen maar een 
halve dag les hebben. Aangezien ze 
na school naar huis gaan, waar ze 
vaak door werkzaamheden thuis niet 
aan huiswerk maken toe komen, zijn 
de examenresultaten van kinderen van 
de dagscholen doorgaans minder 
goed dan die van de kinderen op de 

kostscholen. Vooral de meisjes worden thuis aan het werk gezet en hebben slechtere 
eindexamenresultaten dan de jongens. Daarom is op een van de dagscholen, Ntambanyama, een 



project gestart, waarbij alle vrouwelijke eindexamenleerlingen tijdens de laatste maanden 
voorafgaand aan hun eindexamen een lunch aangeboden krijgen, op voorwaarde dat ze 
vervolgens nog twee uur langer op school blijven om te studeren onder begeleiding van een 
docent. Stichting Medulawi financiert dit lunchproject. Het slagingspercentage van de meisjes op 
deze dagschool is sinds de start van het lunchproject aanzienlijk gestegen. Alle leerlingen op deze 
school die in 2016 een beurs kregen van onze zusterorganisatie Nchima Trust en eindexamen 
deden zijn hiervoor geslaagd. Momenteel wordt op een andere dagschool een vergelijkbaar 
lunchproject opgezet, dat wij ook financieel zullen gaan steunen.

Vervolgonderwijs
Momenteel ontvangen 5 studenten een beurs van Stichting Medulawi voor vervolgonderwijs:
Twee studenten volgen een opleiding aan het voormalig Bunda College of Agriculture. Deze 
onderwijsinstelling is opgegaan in een grotere organisatie die LUANAR heet en ook elders in 
Malawi colleges heeft. Daarnaast volgt éen student de opleiding Elektrotechniek aan het Soche 
Technical College, één studente volgt een Bachelor of Science in Food and Nutrition bij Chancellor 
College en we steunen één geneeskundestudent.
Naast hun studie houden deze studenten zich ook bezig met vrijwilligerswerk en hebben ze 
regelmatig bijeenkomsten met andere studenten, waarbij ze elkaars voortgang evalueren en elkaar  
daarin ondersteunen. Een aantal studenten heeft afgelopen jaar een tweedehands laptop in 
bruikleen gekregen. Hierdoor wordt het voor hen veel makkelijker om actuele zaken op te zoeken, 
verslagen te maken, etcetera. Aan het einde van de studie geven zij de laptop dan weer door aan 
een nieuwe eerstejaars, zoals u op de foto kunt zien. Eén van onze studentes, Steria, krijgt hier de 
laptop van een net afgestudeerde voorgangster. 

Steria Gama (links) is 22 jaar oud en zit nu in het 
laatste jaar van de opleiding Agriculture Education 
bij LUANAR in Lilongwe. Na haar opleiding wil ze 
docent worden op een middelbare school. Haar 
familie woont in Thyolo. Haar ouders zijn boer. Ze 
heeft twee broers en twee zussen. De oudste is 
getrouwd, de anderen zitten nog op school. 
Vanwege haar goede schoolresultaten op de 
basisschool kreeg ze een plek op een kostschool 
in Moulange. Aangezien haar ouders dit niet 
konden betalen, kreeg ze een beurs van Nchima 
Trust. Ze had zeer goede eindexamenresultaten 
en kreeg een onderscheiding voor bijna alle 
vakken. Dit werd beloond met een plaats op de 
universiteit en een beurs van Stichting Medulawi. 
We zijn blij dat we deze goede student kunnen 
helpen bij het opbouwen van haar carrière als 
veelbelovend docent. 

Het ziekenhuis
Vanwege de grote tekorten van de overheid krijgen ook de regeringsziekenhuizen minder 
financiële steun. Dit heeft natuurlijk ernstige gevolgen voor de al zeer beperkte hoeveelheid 
middelen in de ziekenhuizen. In het voorjaar heeft Jojanneke wederom een bezoek gebracht aan 
Malawi. Zij heeft toen ook vier koffers met medische hulpmiddelen meegebracht voor de 
kinderafdeling van Kamuzu Central Hospital in Lilongwe. Hier doen de verpleegkundigen Fe en 
Zibuka nog steeds veel goed werk. Zibuka heeft deze zomer bovendien een opleiding 
ziekenhuismanagement afgerond. Fe en Zibuka zijn bovenop de bestaande formatie 
verpleegkundigen aangesteld. Stichting Medulawi betaalt hun salaris. Helaas zijn door de forse 
inflatie de salariskosten dusdanig hoog geworden, dat het voor ons heel moeilijk wordt om ook 
komend jaar van beide verpleegkundigen het salaris te financieren. Er wordt momenteel 
geïnventariseerd of hier vanuit een andere stichting nog subsidie voor beschikbaar is.



Maandverbandproject
In onze vorige nieuwsbrieven hebben we dit 
project al uitvoerig toegelicht. Kort 
samengevat is het doel om uitwasbaar 
maandverband te laten maken door jonge 
alleenstaande moeders, dat dan kan worden 
gegeven aan vrouwelijke middelbare 
scholieren. Hiermee hopen we op minder 
schoolverzuim en betere schoolresultaten van 
de meisjes en een inkomen voor de moeders, 
die dit maandverband kunnen maken en 
verkopen. Vorig jaar zijn al verschillende 
scholingsbijeenkomsten gehouden binnen de 
gemeenschappen over onderwerpen als 
gezondheid, HIV, geslachtsgelijkheid, en 
vroege huwelijken. Het project verkeert op het 

moment nog steeds in fase twee: de jonge moeders die zijn benaderd om het maandverband te 
maken worden begeleid in het ontwikkelen van een eigen mening en identiteit met als doel meer 
zelfvertrouwen te krijgen. Het blijkt dat deze vrouwen op meerdere vlakken veel begeleiding nodig 
hebben. Momenteel zijn de vrouwen nog niet zo ver dat ze zich al op fase drie, het naaionderwijs, 
kunnen gaan richten. We hopen dat in 2018 vervolgstappen kunnen worden gezet.

Donaties zijn welkom
Om alle projecten draaiende te kunnen houden, is Stichting Medulawi afhankelijk van donaties.

Alle giften zijn zeer welkom. 
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 vastgelegd door 
een schriftelijke overeenkomst. Een 

formulier hiervoor vindt u op: 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_
%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
Het formulier kunt u ingevuld en ondertekend opsturen naar Stichting Medulawi. Wij sturen het 
formulier dan ondertekend naar u terug. 
Voor meer informatie en een financieel overzicht kunt u kijken op onze website: www.medulawi.org

Wij wensen u een inspirerend en gezond 2018 toe.

Met vriendelijke groet, Stichting Medulawi
Van Beuningenlaan 6
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