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Beste donateurs,


Dit jaar bestaat Stichting Medulawi alweer 10 jaar. Dankzij de samenwerking met twee andere 
stichtingen, die wat betreft het steunen van studenten dezelfde doelstellingen hebben als 
Medulawi, kunnen we de krachten bundelen en rekenen op Malawiaanse medewerkers, die de 
leerlingen selecteren, begeleiden en volgen. Het contact met deze locale mensen is al jaren zeer 
goed en laagdrempelig. Zij hebben frequent contact met de studenten en hebben goed zicht op 
het onderwijs in Malawi, de kwaliteit van de scholen en de behoeftes die er zijn op het gebied van 
onderwijs en ondersteuning daarvan, maar ook op de behoeftes van de maatschappij. Zodoende 
kunnen deze mensen ons goed adviseren welke projecten zinvol zijn om te steunen. Daarnaast 
gaat Jojanneke bijna jaarlijks naar Malawi toe en van de zusterorganisaties gaat ook minimaal 
eenmaal per jaar een vertegenwoordiger naar Malawi om de lokale contactpersonen, de projecten 
en de leerlingen te bezoeken.

Ons bestaan zou echter niet mogelijk zijn zonder al onze donateurs. Velen van u steunen ons al 
jarenlang. Daar zijn we u heel dankbaar voor. Graag brengen we u zoals gewoonlijk weer op de 
hoogte van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.


Onderwijs 
Dit schooljaar ontvangen 60 middelbare schoolleerlingen een beurs van Stichting Medulawi en 7 
leerlingen krijgen een beurs voor een vervolgopleiding.


Middelbare school opleiding 
De middelbare schoolleerlingen die van Stichting 
Medulawi een beurs ontvangen, zijn verdeeld over twee 
middelbare scholen: Luchenza Secondary School, waar 
we 25 leerlingen steunen, en Thyolo Secondary School, 
waar 35 leerlingen een beurs van Medulawi ontvangen.

Beide scholen hadden vorig jaar zeer goede 
eindexamenresultaten en ook van 2018 verwachten zij 
weer goede cijfers. De resultaten volgen binnenkort.

Veel leerlingen hebben tijdens hun middelbare school 
periode al plannen voor een vervolgopleiding. Zij 
ambieren een toekomst als verpleegkundige, arts, 
accountant, ingenieur of wiskundeleraar. Het streven van 
Stichting Medulawi is om leerlingen met goede schoolresultaten die willen doorstuderen hierbij 
financieel te blijven steunen.

Het tekort aan tekstboeken en het grote aantal leerlingen per klas en per docent blijft een 
probleem op alle scholen. Daarnaast zijn er aanhoudende problemen met de energie-en 
elektriciteitsvoorziening. Daarom zijn in Thyolo zonnepanelen op het dak gebouwd om de lokalen 
van elektriciteit te voorzien (zie foto).


Vervolgonderwijs 
Van de zeven studenten die een beurs ontvangen voor een vervolgopleiding, 
studeert één student Elektrotechniek, één studente volgt een Bachelor of 
Science in Food and Nutrition, één student volgt een Bachelor of Science in 
Agricultural Economics en dit najaar zijn drie studenten, die ook een 
middelbare schoolbeurs van Medulawi hebben gekregen, gestart met een 
lerarenopleiding. Tot slot ontvangt ook een geneeskundestudent een beurs van 
Stichting Medulawi.

Sinds vorig jaar sturen alle studenten die een beurs ontvangen voor een 
vervolgopleiding ons elk half jaar een voortgangsrapportage. Het zijn leuke 
verslagen, waarin ze ook hun interesses en toekomstplannen met ons delen, 
vaak geïllustreerd met foto’s. In de bijlage een stageverslag van studente 
Tadala Bernard, die op 20 december haar Bachelor in Agriculture Extension 
behaalde (zie foto). Naast dat zij een oplossing vond voor een plaag van de 
mineermot op tomatenplanten bij de boeren in een dorp, zette ze ook haar 



eigen uienteelt op poten.


Het ziekenhuis in Lilongwe 
Zoals vorig jaar al werd vermeld in de nieuwsbrief zijn de salariskosten voor verpleegkundig 
personeel fors gestegen. Het is ons daardoor niet gelukt om het salaris van beide 
verpleegkundigen die bovenop de bestaande formatie van de kinderafdeling in Kamuzu Central 
Hospital in Lilongwe waren aangesteld te behouden. Gelukkig doet Zibuka hier nog steeds goed 
werk. In onderstaand bericht wil hij de donateurs graag bedanken:


“Once again accept our greetings from Malawi at Kamuzu central 
hospital in the pediatrics department!! It is our great pleasure to 
hear about by hoping that you cannot forget us, as your nurses 
performing the job of saving lives of Malawi children according to 
your desired expectations and ambitions. Receive our best wishes 
of merry X-mas and happy new year 2019 full of joy, generosity 
and happiness. We are in good mood and hope will be 
unstoppable as God almighty still has a purpose for us.”


Transport van medische spullen 
In januari j.l. ging het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden dicht. 
Dit was weer een mooie gelegenheid om een medisch transport te 
regelen naar Malawi. Dit transport bestond niet alleen uit oude 
spullen van de kinderafdeling, maar ook uit opgehaalde spullen 
vanuit de thuiszorg Utrecht. Anneloes Perdijk en haar collega's 
hebben alle ongebruikte spullen van cliënten opgehaald en 
uitgezocht, zodat we uiteindelijk een mooie collectie spullen bij 
elkaar hadden. Inmiddels zijn de spullen net gearriveerd in Malawi, waar ze weer erg blij zijn met 
de weegschalen, verbandmaterialen, rolstoelen, krukken, oude brillen, etc. die we hadden 
ingezameld. 


Donaties zijn welkom 
Stichting Medulawi kan niet bestaan zonder donaties. Alle giften 
zijn daarom 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. Mocht u Stichting Medulawi willen steunen met een 

periodieke gift, dan kunt u het formulier in de bijlage ingevuld en ondertekend opsturen naar 
Stichting Medulawi. Wij sturen het dan weer ondertekend naar u terug.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.medulawi.org

We wensen u een mooi en gezond 2019 toe.

Met vriendelijke groet,

Jojanneke Heidema Contactgegevens:
Janneke van der Kamp Stichting Medulawi
Merel van Gaalen-van Loon Van Beuningenlaan 6

2334 CC Leiden
www.medulawi.org
IBAN: NL53INGB0004945969
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