
Beste donateurs en belangstellenden, 

Nu het jaar weer op zijn eind loopt, kijken we graag met u terug naar de 
ontwikkelingen in Malawi gedurende het afgelopen jaar. Net als 2020 werd 2021 
voor een belangrijk deel beinvloed door COVID-19. Ook in Malawi waren er 
meerdere COVID-golven, waardoor o.a. de scholen tijdelijk de deuren sloten. 
Gelukkig zijn de scholen ook meerdere maanden open geweest en konden leerlingen 
en studenten hun onderwijsprogramma hervatten en ook examens maken. Hoewel 
we vanwege gesloten grenzen ook dit jaar Malawi niet hebben kunnen bezoeken, 
heeft het lokale team in Malawi goed contact kunnen onderhouden met de 
leerlingen en online met ons. 

COVID-19 in Malawi 

De vaccinaties bereikten ook Malawi en personeel in de ziekenhuizen kon worden 
gevaccineerd. Echter, net als in veel andere Afrikaanse landen is in Malawi minder 
dan 10% van de bevolking volledig gevaccineerd. Ook nu loopt het aantal 
besmettingen weer op, waarschijnlijk als gevolg van de omikron-variant. Er zijn 

weinig beschermingsmaterialen, mensen hebben 
onvoldoende geld voor extra zeep en handenalcohol en 
afstand houden is vaak lastig in de dichtbevolkte 
gebieden. Veel Malawianen, die vaak al weinig 
financiele reserves hebben, hebben het zwaar, ook 
omdat de prijzen van goederen fors gestegen zijn.  

Onderwijs 

Net als bij ons moesten begin 2021 de scholen en 
universiteiten weer dicht vanwege een toenemend 
aantal besmettingen. In maart gingen ze weer open. De 
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middelbare scholen hebben ervoor gekozen om het begin van het academisch jaar te verplaatsen. Zo liep het 
schooljaar 2020-2021 niet van september tot juli, maar van maart tot november. De zomervakantie was korter 
dan gewoonlijk, namelijk 2 weken. Een aantal colleges en universiteiten volgden ook dit schema, maar andere 
hadden hun eigen planning. Het plan is om het schooljaar 2022 parallel te laten lopen aan het kalenderjaar, dus 
van januari t/m november-december.  

Middelbare scholen 

Ook 2021 was een moeilijk en onzeker jaar voor de middelbare schoolleerlingen. Er waren meerdere periodes, 
waarbij de scholen dicht moesten vanwege het oplopende aantal besmettingen. Tijdens die periodes werd er 
geen online onderwijs georganiseerd; veel mensen hebben geen internetbereik en vaak ook geen geld voor een 
internetbundel of device om online mee te communiceren. 
Waar mogelijk is de lesstof ingehaald en hebben leerlingen 
examens gemaakt. Afgelopen maand deden 16 leerlingen 
eindexamen. De uitslag volgt na de vakantie. In totaal 
ontvangen momenteel 63 middelbare schoolleerlingen een 
beurs van Stichting Medulawi. We zijn heel blij dat Rosena 
Kazembe, ondanks de lock downs, de leerlingen is blijven 
bezoeken en begeleiden. Zij voorziet hen tevens van 
school-en toiletartikelen. Vanwege Corona krijgen de 
leerlingen nu extra zeep en mondmaskers. Daarnaast is het 
het lokale team ook dit jaar gelukt om nieuwe talentvolle, 
gemotiveerde leerlingen voor een beurs te selecteren, die 
vanwege beperkte financiele middelen anders geen 
onderwijs hadden kunnen volgen. 

Vervolgonderwijs 

Afgelopen jaar ontvingen drie studenten een beurs van Stichting Medulawi voor een vervolgopleiding: 
Thaddaeus Kadoko is vijfdejaars geneeskunde student, Beauty Sabola is in opleiding tot docent in 
“Sciences” (vooral wiskunde en agriculture) en Stella Saikonde is studente Clinical Medicine. Stella ontving ook 
een beurs van Medulawi voor de middelbare schoolopleiding en heeft het toen erg goed gedaan. Na de 2-jarige 
opleiding die ze nu volgt, kan ze als doktersassistente gaan werken in een gezondheidscentrum op het 
platteland. Naast een studiebeurs ontvangen de studenten jaarlijks een kleine toelage voor de kosten van hun 
levensonderhoud. Omdat de meesten van ver komen, moeten zij een kamer huren en zelf in hun maaltijden 
voorzien. Velen hebben een bijbaantje, maar vanwege de lock downs was er afgelopen jaar niet veel werk. Veel 
studenten hadden het daarom zwaar en dus is de toelage 
wat verhoogd. De studenten houden ons halfjaarlijks op 
de hoogte van hun studievorderingen, de activiteiten 
die zij doen en hoe zij het verder maken. Hoewel de 
studenten die een medische opleiding volgen het 
meeste onderwijs in de kliniek konden volgen, heeft 
Beauty Sabola het afgelopen jaar veel last gehad van de 
lock downs. In tegenstelling tot in het middelbaar 
onderwijs, werd bij de tertiaire opleidingen het 
onderwijs online voortgezet, maar veel studenten 
konden dat niet volgen, omdat ze geen computer, geen 
internet of geen stroom hadden. Dit leverde veel 
problemen op en studenten dreigden een 
studieachterstand op te lopen. Gelukkig heeft het lokale 
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team in Malawi in samenwerking met een andere charity 50 gerenoveerde laptops weten te importeren vanuit 
Zambia. Alle studenten die een beurs ontvingen van Medulawi of de zusterverenigingen Nchima Trust en Passo 
Fundo werd een laptop in bruikleen aangeboden. Ook Beauty kreeg een laptop in bruikleen en sindsdien kan zij 
het onderwijs online volgen. Het bemachtigen van laptops was een behoorlijke uitdaging, omdat betaalbare 
laptops vanwege de pandemie heel moeilijk verkrijgbaar waren. Ook het importeren van de laptops was 
vanwege strenge controles bij de grens en andere controleposten een uitdaging. We zijn erg blij dat het is 
gelukt. 

Het ziekenhuis 

Zibuka Kwibuka werkt nog steeds met veel enthousiasme op de kinderafdeling van Kamuzu Central Hospital in 
Lilongwe. Omdat het ziekenhuis nu mogelijkheden ziet om het salaris van Zibuka te financieren, gaan we 
inventariseren of we op kosten van Medulawi een extra verpleegkundige voor de kinderafdeling kunnen laten 
aanstellen. 

Dankzij uw donatie heeft Stichting Medulawi ook dit jaar de scholieren en studenten weer financieel kunnen 
steunen. Daar zijn we u heel dankbaar voor. Hopelijk kunnen we ook in 2022 weer rekenen op uw steun. 
Ondanks de COVID-maatregelen wensen we u fijne feestdagen en natuurlijk een goed en gezond 2022. 

Hartelijke groet, 

Janneke van der Kamp, Jojanneke Heidema en Merel van Gaalen
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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. U kunt het formulier voor een 
periodieke gift via onderstaande link downloaden en ingevuld en 
ondertekend opsturen naar Medulawi. Wij vullen dan het 
stichtingsdeel voor u in. 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/
overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf 

Contactgegevens: 

Stichting Medulawi, Krugerstraat 2 bis, 3531 AP Utrecht 

IBAN: NL53INGB0004945969

Beauty Sabola, 3e jaars studente in Education in 
Sciences: “I took part in an empowerment program 
involving students in junior levels. We empowered the 
students to be focused and dedicated in their studies in 
order to attain their goals in life, we advised them to 
work hard, set goals in life and have a positive attitude 
in their studies to be reliable citizens in future.”          
Juli 2021

Thaddaeus Kadoko, 5e jaars student geneeskunde: 
“Semester one is fantastic and educative. The learning 
process was on modular basis. Currently we are doing 
Palliative Care Medicine. In the first 8 weeks we were 
allocated in the wards and participated in the medical 
clinics. Your assistance to needy students is highly 
appreciated. I am glad to receive this scholarship.”                                   
Juni 2021
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