
Beste donateurs en belangstellenden, 

Het jaar 2020 loopt op zijn eind. Ongetwijfeld is dit jaar door COVID-19 voor u 
anders verlopen dan verwacht. Net als in de rest van de wereld waren er ook in 
Malawi mensen besmet met COVID-19, waardoor ook dit land niet ontkwam aan 
een lock-down. Door de weinige financiële reserves die veel Malawianen hebben, 
had dit voor velen ernstige gevolgen. Hoewel het aantal aangetoonde besmettingen 
vooralsnog mee lijkt te vallen, is door de beperkte testcapaciteit moeilijk in te 
schatten hoeveel besmettingen er tot nu toe werkelijk zijn geweest. Daarnaast is bij 
velen de angst voor het virus groot, vanwege de beperkte medische mogelijkheden. 
Er is een tekort aan beschermingsmaterialen en afstand houden is vaak lastig in de 
dichtbevolkte gebieden.  

COVID-19 in Malawi 

Het team in Malawi (Rosena, Frank, James en Dieckens) en de studenten sturen ons 
regelmatig updates over de situatie in Malawi. Het aantal COVID-19 besmettingen 
en overledenen is lager dan in de Europese landen, maar de testcapaciteit is ook 

beperkter. Maatregelen zijn vergelijkbaar met die in 
andere landen: de grenzen zijn gesloten voor reizigers 
uit omliggende landen met een hoge besmettingsgraad 
en mensen met een positieve test worden in quarantaine 
geplaatst. In gezondheidscentra en bankgebouwen 
worden bezoekers bij binnenkomst gescreend op 
klachten, wordt hun temperatuur gemeten en moeten 
ze hun handen wassen of desinfecteren en 
mondmaskers dragen. Richtlijnen zoals afstand houden, 
regelmatig handen wassen en drukte vermijden zijn ook 
m.b.v. bewustwordingscampagnes verspreid. Wel 
begrepen we dat met name mensen in de 
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plattelandsgebieden de ernst van de situatie niet goed 
door hadden, of dachten dat het virus hen toch niet zou 
bereiken, waardoor ze de maatregelen niet altijd 
opvolgden. Van onze studenten, die tijdens de 
schoolsluiting vaak bij hun familie op het platteland 
verbleven, hoorden we vaak terug dat ze het als hun 
taak zagen om de mensen beter te informeren. 
Sommigen deden dat via vrijwilligersorganisaties, 
anderen op eigen initiatief, zoals deze student op de 
foto hiernaast voor een groep mensen in zijn dorp.  

Gelukkig is er in Malawi nog geen sprake van een 
tweede golf. De grenzen zijn nog dicht en vooralsnog blijft verdere verspreiding van het virus onder de lokale 
bevolking beperkt. 

Onderwijs 

Voor de scholieren en studenten is 2020 een moeilijk jaar geweest. Net als overal ter wereld sloten de scholen 
en universiteiten hun deuren. Scholieren bleven thuis bij hun familie. Online onderwijs is weinig gegeven of 
was voor studenten moeilijk te volgen, aangezien velen niet over een laptop of ander device beschikten en het 
internetbereik, vooral in de dorpen, veelal slecht of afwezig is. Daarnaast was de financiële situatie in veel 
gebieden slecht en moesten kinderen thuis helpen om te zorgen dat er (letterlijk) genoeg brood op de plank 
kwam. Van een aantal studenten hoorden we dat ze niet naar huis gingen, omdat daar al zo weinig eten was. 
Ze verbleven daarom in de buurt van de campus en probeerden met baantjes her en der genoeg geld te 
verzamelen voor huur en eten. Dit was niet voor alle studenten mogelijk en een aantal heeft daarom een 
voorschot gekregen op de toelage, die zij gewoonlijk in januari ontvangen. Het lokale team in Malawi heeft 
vooral via een What’s appgroep contact kunnen houden met de studenten. Hoewel zij het erg moeilijk vonden 
dat hun studie werd onderbroken en velen het financieel zwaar hadden, waren ze ook optimistisch en hadden 
er vertrouwen in hun studie weer op te kunnen pakken na de lock-down. Begin september gingen de scholen en 
universiteiten weer open voor leerlingen in de examenjaren. In oktober mochten ook de andere leerlingen weer 
naar school. Omdat er in de tussentijd (praktisch) geen les was gegeven, werden de lessen van afgelopen maart 
hervat en lopen alle leerlingen vertraging op. Of alle lessen worden ingehaald en of het begin van het nieuwe 
schooljaar wordt verplaatst is nog niet duidelijk. Tijdens de schoolsluiting werd geen schoolgeld geïnd. 

Middelbare scholen 

Op Thyolo Secondary School werd het onderwijs voor 
de kerstvakantie van 2019 al onderbroken, omdat er 
een brand was uitgebroken. Hierdoor was een deel van 
het gebouw beschadigd geraakt en moest de school 
tijdelijk de deuren sluiten voor herstelwerkzaamheden. 
De school vroeg van elke leerling een bijdrage hiervoor 
en als stichting hebben we deze voor onze leerlingen 
betaald, in de hoop dat het onderwijs zo snel mogelijk 
hervat kon worden. Gelukkig konden half januari alle 
leerlingen weer naar school. Begin april werden de 
eerste COVID-19 besmettingen in Malawi gerapporteerd 
en sloten de scholen. Vanwege de lock-down kon 
Rosena de scholieren niet bezoeken en was er tot de 
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heropening van de scholen geen contact met de scholieren. Gelukkig zijn alle leerlingen die een beurs kregen 
na de heropening weer op school verschenen. De eindexamens van juni zijn verplaatst naar begin januari 2021. 
Scholen kampen nu met ruimtegebrek, omdat er afstand gehouden moet worden. Daarom krijgen leerlingen 
ook wel eens buiten les. Er is te weinig geld om ruimtes bij te bouwen. Helaas is er ook geen geld voor 
hygiënemaatregelen, zoals mondmaskers en handenalcohol. Er staat nu alleen een emmer water met een stuk 
zeep bij elke ingang, zodat leerlingen hun handen kunnen wassen. Onze leerlingen kregen elk vier 
mondmaskers en drie flesjes handenalcohol van Rosena, dus zij kunnen zich wat beter beschermen. Sinds de 
scholen weer open zijn, ontvangen eindexamenstudentes op twee scholen ook weer een lunch. Stichting 
Medulawi financiert deze lunchprojecten. 

Vervolgonderwijs 

Momenteel is er nog één studente die een beurs van Medulawi ontvangt voor een vervolgopleiding. Zij volgt 
een lerarenopleiding en kon in oktober haar lessen hervatten. Twee studenten hebben net voor de opkomst van 
de pandemie hun lerarenopleiding afgerond en dan zijn er nog twee studenten die alleen nog eindexamen 
moeten te doen. Afhankelijk van de situatie rondom COVID-19 gaan we begin 2021 inventariseren of we 
nieuwe studenten een beurs kunnen aanbieden. Totaan de kerstvakantie kregen alle studenten weer fysiek les, 
al waren er ook opleidingen die enkele lessen online gaven. Omdat studenten steeds meer online moeten doen, 
willen we studenten die een beurs ontvangen ook een laptop in bruikleen geven. Momenteel zijn we aan het 
onderhandelen met lokale bedrijven over welke aantallen laptops zij kunnen leveren, en over de prijs. 

Het ziekenhuis 
In Kamuzu Central Hospital in Lilongwe werkt Zibuka Kwibuka alweer zeven jaar op de kinderafdeling. Zijn 
aanstelling wordt gefinancierd door Stichting Medulawi en staat los van de bestaande formatie van 
kinderverpleegkundigen. Zibuka doet veel belangrijk werk op de high dependency unit. 

Dankzij de donaties die we afgelopen jaren hebben ontvangen, verkeert Medulawi in een gezonde financiële 
situatie. Hierdoor konden we de financiële steun voor het ziekenhuis en voor het onderwijs van de scholieren 
en studenten gelukkig garanderen in dit moeilijke jaar. We hopen weer van harte op uw steun in 2021. Hopelijk 
is er ook voor mensen in Malawi in 2021 een vaccin beschikbaar. Net als ons zou dat ook hen meer zekerheid 
en meer mogelijkheden bieden.  

We wensen u ondanks de maatregelen fijne feestdagen en natuurlijk een goed en gezond 2021 toe.
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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 (NB. de website wordt 
momenteel geüpdate, maar is wel toegankelijk). 

Contactgegevens: 

Stichting Medulawi, Krugerstraat 2 bis, 3531 AP Utrecht 

IBAN: NL53INGB0004945969

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