
Beste donateurs en belangstellenden, 

Allereerst wensen we u hele prettige feestdagen toe. Ook nu willen we graag weer 
samen met u terugkijken op de gebeurtenissen en ontwikkelingen van Stichting 
Medulawi in het afgelopen jaar. We zijn heel dankbaar voor alle steun die we dit jaar 
hebben mogen ontvangen van zoveel betrokken mensen. Hierdoor hebben veel 
leerlingen een opleiding kunnen volgen en hebben we ook ondersteuning kunnen 
bieden aan andere projecten in Malawi. 

Onderwijs 

Stichting Medulawi ondersteunt momenteel 66 leerlingen met een onderwijsbeurs. 
Op Luchenza Secondary School krijgen 24 kinderen een beurs en op Thyolo 

Secondary School zij dat er 36. Daarnaast ontvangen zes 
studenten een beurs voor een vervolgopleiding. De 
middelbare school leerlingen worden geselecteerd en 
begeleid door Rosena Kazembe. Zij is een enthousiaste 
en betrokken lokale vrijwilliger, die de progressie van de 
leerlingen volgt en tevens contact houdt met de 
schoolhoofden. Afgelopen jaar heeft zij een prijs mogen 
uitreiken aan een van de leerlingen die door Medulawi 
gesponsord worden, namelijk aan Crispin Misi. Crispin 
is een leerling van Thyolo Secondary School. Hij 
behaalde afgelopen jaar de beste examenresultaten van 
alle leerlingen die een beurs krijgen voor de middelbare 
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Wie zijn wij? 
Medulawi is in 2008 
opgericht. 

Doelstelling 
Educatie en 
gezondheidszorg 
voor kinderen in 
Malawi bevorderen 

Wie krijgen 
steun? 
Gemotiveerde en 
getalenteerde 
jongeren van wie de 
familie onvoldoende  
geld heeft om een 
opleiding te 
financieren 

Kinderafdelingen van 
bestaande 
ziekenhuizen 
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Janneke van der Kamp 
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school. De prijs is de “Rob van Zadelhoff-award”, een 
geldprijs die beschikbaar is gesteld door een voormalig 
donateur van zusterorganisatie Nchima Trust, Rob van 
Zadelhoff, die helaas is overleden. Op de foto hierboven 
staat Crispin met Rosena (links) en zijn moeder 
(rechts). Crispin wil graag Elektrotechniek gaan 
studeren en daar wil hij de geldprijs voor gaan 
gebruiken.  

Er zijn zes studenten die een beurs voor een 
vervolgopleiding ontvangen: drie volgen een 
lerarenopleiding, één doet een bachelor in Agricultural 
Economics en één studeert Geneeskunde. Daarnaast 
studeert binnenkort een student af in Elektrotechniek. De studenten die een vervolgopleiding doen, hebben het 
financieel vaak zwaar, omdat accomodatie schaars en duur is en de transportkosten naar de universiteit of 
college hoog zijn. Een aantal van hen krijgt daarom een extra toelage. De studenten worden geselecteerd en 
begeleid door twee lokale, zeer toegewijde vrijwilligers, Frank Mkhumba en James Kambawiri. Zij monitoren 
ook de voortgang, maar de studenten houden ons ook op de hoogte met halfjaarlijkse voortgangsrapportages. 
Eens per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle studenten die van Stichting Medulawi of van een 
van de zusterorganisaties (Nchima Trust uit het Verenigd Koninkrijk en Studienförderung Passo Fundo uit 
Duitsland) een beurs ontvangen. De studenten wisselen dan ervaringen uit en discussiëren over 
maatschappelijke kwesties en hun (toekomstige) rol daarin. Vaak komen er ook alumni, die de studenten advies 
kunnen geven en een voorbeeldfunctie hebben. De studenten vinden deze bijeenkomsten heel stimulerend. 

Het ziekenhuis 
In Kamuzu Central Hospital in Lilongwe werkt Zibuka Kwibuka alweer zes jaar op de kinderafdeling. Zijn 
aanstelling wordt gefinancierd door Stichting Medulawi en staat los van de bestaande formatie. Dat is hard 
nodig, omdat het aantal kinderverpleegkundigen ten opzichte van het aantal patiënten op de afdelingen zeer 
beperkt is. Zibuka doet veel belangrijk werk op de high dependency unit. In zijn vrije tijd heeft hij in 2017 een 
bachelor in Health Systems afgerond en hij is nu bezig met een master in Health Systems Management. Graag 
wil hij alle donateurs van Stichting Medulawi persoonlijk bedanken in een brief. Die voegen we daarom bij deze 
nieuwsbrief.
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WIL JE ONS HELPEN? 
Dat kan door deze nieuwsbrief door te sturen aan familie en vrienden.  

Daarnaast zijn alle donaties zeer welkom. Mocht u ons willen steunen 
met een periodieke gift, dan is deze volledig aftrekbaar van de 
belasting, omdat Stichting Medulawi een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) is. Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website: www.medulawi.org  

Contactgegevens: 

Stichting Medulawi, Krugerstraat 2 bis, 3531 AP Utrecht 

IBAN: NL53INGB0004945969

http://www.medulawi.org
http://www.medulawi.org
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