Particuliere projecten in Malawi

Financiële ondersteuning voor scholing

Hoe groot kleine projecten kunnen zijn hebben we in de

In Lilongwe - Malawi heeft onze contactpersoon Jos

afgelopen jaren ervaren. Door direct bij de bron

Kuppens (Witte Pater) in 2002 het Centrum voor sociale

aanwezig te zijn is het mogelijk mensen, die het ook

zorg opgericht met als doel het bevorderen van

werkelijk nodig hebben, adequaat te ondersteunen met

gerechtigheid en vrede (http://www.cfscmalawi.org/).

mooie resultaten tot gevolg.

Hierdoor maakten we kennis met allerlei projecten zoals

Het verstekken van micro-kredieten
De ervaring leerde ons dat ontvangers van een microkrediet ondersteuning nodig hebben om succesvol een
eigen ‘business’ te starten met als doel uiteindelijk in
eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en kinderen
naar school te laten gaan. Zo ontwierpen we hiervoor een
begeleidingsplan, schoolden mensen ter plekke die de

dak. Gelukkig konden wij, dankzij mensen uit NL die onze
projecten in Malawi een warm hart toedragen, met hun
sponsorgeld, toch het dak voor de school laten maken.

Yesed die verschillende scholingen verzorgt (o.a
computercursussen, kleding maken) zodat mensen
mogelijkheden krijgen te voorzien in hun eigen
levensonderhoud. Door het ontbreken van financiële
middelen was het twee jaar niet meer mogelijk deze
cursussen aan te bieden. Gelukkig is het ons gelukt in NL
een particuliere sponsor te vinden. Resultaat Yesed kan
weer cursussen aanbieden.

begeleiding op zich wilden nemen. Dit resulteerden in

‘200 blije kinderen voor de school met dak’!

succesvolle vrouwengroepen die van elkaar leerden door
ervaringen te delen, maar ook door elkaar support te

En wat nog meer?

geven en met elkaar de verantwoordelijkheid te delen om

 Geld voor de aanschaf van kippen voor een weeshuis

de ‘lening’ uiteindelijk terug te kunnen betalen. In eerste
instantie hebben 6 mensen een micro-krediet ontvangen

 Geld voor de bouw van waterputten

(€100,-). Nu 5 jaar later hebben zo’n 90 mensen met

 Geld voor de aanschaf van brancardfietsen

succes hiervan gebruik gemaakt.

 De kinderen van de basisschool in Weert hebben door
een Afrika markt geld ingezameld zodat 1 meisje de
opleiding voor lerares kon volgen

Doordat we daar inmiddels vele contacten hebben
opgebouwd komen we ook op plaatsen die schrijnend zijn:
zo kwamen we in een bergdorpje waar men met man en
macht, van een oud vervallen kerkje, een school
probeerde te bouwen. Dit lukte op het dak na want daar
was geen geld meer voor: €350,- was er nodig voor dat

 Diezelfde kinderen die ervoor zorgden dat Juf
Thérèse een extra koffer met schoolspullen en
speelgoed mee kon nemen voor de kinderen in een van de
vele weeshuizen.
 En zo staan er ook voor komend jaar nog veel dingen
op onze verlanglijst. . .
Draag jij Malawi ook een warm hart toe?
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Alle beetjes helpen!
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Godelieve Huijbregts
Zeelandsestraat 51
6566 DG Millingen aan de Rijn
Godelieve.Huijbregts@han.nl
 0031619574858
Wil je onze projecten ondersteunen? Jouw donatie komt
rechtstreeks bij diegene die het nodig hebben: geen
tussenpersonen en je hoort van ons hoe jouw geld is ingezet
om anderen te helpen.
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‘White teeth don’t matter when
there is nothing to laugh about’

