
Beste donateurs en belangstellenden, 

Zoals reeds aangekondigd door Janneke komt deze nieuwsbrief wegens 
omstandigheden wat later dan gewoonlijk. In het bericht van Janneke heeft u al 
kunnen lezen dat in het afgelopen jaar dankzij versoepelingen van de 
Coronamaatregelen het onderwijs fysiek kon worden hervat. Ook heeft Janneke met 
haar kinderen een bezoek gebracht aan twee middelbare scholen waar we kinderen 
sponsoren en aan verpleegkundige Zibuka in het ziekenhuis in Lilongwe. Deze 
bezoeken leveren niet alleen veel informatie op over wat er speelt op de scholen en 
in het ziekenhuis, maar zijn ook erg stimulerend voor onze vrijwilligers ter plaatse 
en biedt de mogelijkheid samen nieuwe plannen te maken. Zo heeft Janneke met 
Rosena afgesproken dat zij nog meer middelbare schoolleerlingen gaat selecteren 
voor een beurs. Naast Janneke heeft ook Jeannette Heikens, bestuurslid van onze 
zusterorganisatie Nchima Trust, afgelopen oktober een bezoek gebracht aan Malawi 
en de scholieren en studenten die een beurs krijgen bezocht.  

Onderwijs 

Om de verloren onderwijstijd van 2021 in te halen, heeft het Malawiaanse 
ministerie van Onderwijs besloten om in 2022 vier in plaats van drie termijnen te 
plaatsen. De laatste termijn begon in oktober en was daarmee de eerste termijn van 
het nieuwe academisch jaar. Dat was dus flink doorwerken voor iedereen, maar nu 
loopt het academisch jaar weer gelijk met dat van de pre-COVID kalender.  

Middelbare scholen 

In 2022 ontvingen 64 middelbare schoolleerlingen een beurs van Stichting 
Medulawi, 26 op Luchenza Secondary School en 38 op Thyolo Secondary School. 
Van hen hebben 11 kinderen in december eindexamen gedaan. Zij wachten nu op de 
uitslag. Voor het nieuwe schooljaar heeft Rosena 35 extra leerlingen geselecteerd. 
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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 

Bestuursleden 
Jojanneke Heidema 
Janneke van der Kamp 
Merel van Gaalen



Om ook leerlingen op andere middelbare scholen een kans te bieden, heeft zij kinderen geselecteerd op St. 
George Academy (10), Chiradzulu Secondary School (10) en Mulanje Mission CDSS (15). Net als afgelopen 
jaren financieren we ook dit jaar het luchproject van Nthanbanyame Secondary School, dat meisjes in de laatste 
maanden voor hun eindexamen de kans geeft om, na de lunch, langer op school te blijven om extra te studeren 
met hulp van een docent. 

Vervolgonderwijs 

Ondanks de COVID lock-downs van de afgelopen jaren en de moeilijke situaties deze met zich meebrachten, is 
geen van onze studenten uitgevallen. We zijn trots op hen, maar ook op het lokale team in Malawi, dat steeds 
contact heeft gehouden met de studenten en hen waar nodig extra ondersteuning heeft gegeven. Afgelopen jaar 
is Thaddaeus Kadoko geslaagd voor zijn artsexamen. Stella Saikonde is bezig met haar laatste jaar Clinical 
Medicine. Als ze volgend jaar slaagt is ze gecertificeerd doktersassistente en kan ze gaan werken in een Health 
Center. Beauty Sabola is gestart met het laatste jaar van haar bachelor of education in Sciences (vooral 
wiskunde en agriculture). Hieronder een stukje uit haar voortgangsdocument dat ze in juni j.l. stuurde. 

Het ziekenhuis 

In mei heeft Zibuka Kwibuka, sinds 2015 werkzaam op de kinderafdeling van Kamuzu Central Hospital in 
Lilongwe, besloten om terug te verhuizen naar zijn thuisland, de Democratische Republiek Congo. Zibuka was 
op kosten van Medulawi aangesteld bovenop de bestaande formatie kinderverpleegkundigen. Inmiddels is er 
een nieuwe verpleegkundige gevonden voor deze functie: Sara Chiyoyola. In het tekstvakje hieronder stelt zij 
zich voor. 

2

Beauty Sabola, 4e jaars studente in Education in Sciences:  

“Giving presentations and making various teaching and learning 
resources has been the most exciting things I have encountered since the 
beginning of this semester. Producing teaching materials for use in a 
classroom situation when resources are limited or scarce has helped me 
enhance my creative skills. Giving presentations helps me develop high 
confidence in facing the audience, both in a classroom situation and on 
any other occasion, as it improves my public speaking skills. 

Sara Chiyoyola, verpleegkundige: “I am a nurse and midwife technician who graduated from 
the Malawi College of Health Sciences in 2015. I currently work at the Kamuzu Central 
Hospital (a Tertiary Referral Hospital) in Lilongwe, Malawi in the Pediatric Ward A as a nurse. 
Ward A has a bed capacity of around 80 children and we normally treat very sick children in 
Ward A with common conditions being pneumonia, severe malaria, anemia and diarrhea. We 
triage the patients and when they are feeling much better we refer them to Ward B. We are 
supported by clinicians, doctors and consultants in taking care of these very sick children.  

I love working for Baylor Foundation – Malawi/ Medulawi at the KCH where I am learning a 
lot and I daily look forward to making the lives of very sick children much better. When I am 
not working at KCH, I love travelling and reading. I also love attending to my 21 months old 
baby girl whom I love dearly.”
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Bovenstaande projecten zijn allemaal mogelijk gemaakt dankzij uw donatie. Daar zijn we u heel dankbaar voor. 
We hopen dat we ook dit jaar weer kunnen rekenen op uw steun. Meer informatie over onze projecten en onze 
werkwijze vindt u op onze website: www.medulawi.org. Dankzij Kay Werndli is deze website recent volledig 
geupdate. 

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, Van Beuningenlaan 6, 2334 CC Leiden 

IBAN: NL53INGB0004945969
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