Augustus 2014

2e Kwartaalverslag 2014
In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem .
(Ef 3:12)

Van het bestuur
De tijd gaat snel en het tweede kwartaal van 2014 zit er al weer op. Het werk in Malawi gaat door en
we zien mooie resultaten. We hebben in het afgelopen kwartaal weer positieve ontwikkelingen mogen ervaren maar helaas waren er ook tegenslagen. Zo hebben we moeten besluiten om de Malawi
Run niet door te laten gaan. Jammer is dat wel en de ideeën om een volgende stap in ontwikkelingswerk te kunnen zetten hebben we helaas weer even terug in de koelkast moeten zetten. Eén van
die stappen was de bouw van het schoolgebouwtje voor de CBCC (Community Based Childcare
Centre). Hiervoor was naast deelnemers ook nog een grote financiële garantie noodzakelijk vanuit
de Stichting. Als bestuur vonden we dit niet verantwoord omdat de lopende projecten misschien in
gevaar zouden komen.
We hebben echter ook mogen ervaren dat met vertrouwen op de Heer we het werk wat we zijn
begonnen in Malawi kunnen voortzetten. Elders in dit kwartaalverslag leest u daar nog meer over
wat voor mooie dingen er nog steeds gebeuren. Dit alles wordt nog steeds gerealiseerd dankzij uw
steun. En inderdaad ligt er nog heel veel werk en zijn er nog heel veel kinderen in Malawi die hulp
nodig hebben. Wij blijven ons inzetten voor deze kinderen om hen een betere toekomst te geven en
we blijven vertrouwen op de Heer dat Hij ons de weg wijst die wij moeten gaan.
Met vriendelijke groeten, Het bestuur.

Nieuws over de projecten.
Misschien is het u opgevallen, het logo van Mzuzu Children Feeding Project is verdwenen. Tot nu
toe heeft u steeds deze naam voorbij zien komen. Dit was de naam van ons eerste project wat wij
zijn gestart. De naam echter is wel erg lang en met de komst van het 2 e project, hebben we ook
besloten deze naam niet meer te gebruiken. Wij berichten u nu over 2 projecten: Lutete CBCC en
Wadunda CBCC.
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Lutete CBBC

Uit de media

Waar staat Lutete voor? Dit is de naam van het dorpje waar het
huidige gebouwtje van de CBCC staat, behorende bij het Mzuzu
Children Feeding Project. Het vorige seizoen heeft een geweldige
oogst gegeven en ook nu komt er weer een oogst aan. Net als bij
ons is de ene oogst beter dan de andere, dus we zijn vol verwachting over het eindresultaat.

Nieuws uit Malawi:
Leven in Malawi. (Suzanne vertelt)

Wadunda CBCC
In het vorige kwartaalverslag berichtten wij u al dat we gestart
zijn met het project Wadunda CBCC. De maaltijden en de daarvoor benodigde materialen om het klaar te maken en uit te delen
zijn met grote vreugde ontvangen en er komen nu ook meer
kinderen naar school. Een goede, evenwichtige balans in voeding helpt de kinderen juist in deze leeftijd tussen de 3 t/m 5 jaar
in hun ontwikkeling, zowel lichamelijk als geestelijk.
Zaterdag, 6 September D.V. staan we
met een kraam op de zomerparkdag in
Hendrik-ido-Ambacht. U komt toch ook?

Wat moet er nog gebeuren?






Watervoorziening
Bouwen van een schoolblok
Training over voeding
Training Farming Gods Way

Wat hebben we daar nog voor
nodig?




Donateurs
Fondsen

Koop een sleutelhanger
Steun onze stichting en koop een
mooie Malawi sleutelhanger.
Leuk om cadeau te geven of zelf
mee te pronken.
Voor maar € 3,50 per heb je al zo’n
originele handgemaakte sleutelhanger. Keuze uit 3 modellen.

Uit de media
Het donateursvertrouwen blijft stijgen.
Zowel consumenten als donateurs in Nederland zijn op weg naar een positievere kijk op
de wereld. Dat blijkt uit het onderzoek van het Nederlandse Donateurs Panel (NDP) over
het eerste kwartaal van 2014.
Het donateursvertrouwen is in deze periode opnieuw gestegen en scoort het hoogst
sinds december 2012. Het consumentenvertrouwen is zelfs sinds eind 2007 niet meer zo
hoog geweest als nu. De verwachting is dat het vertrouwen nog verder zal stijgen.
Geen notariële akte meer nodig voor periodieke schenkingen.
(overgenomen uit de nieuwsbrief van HRC)
Per 1 januari 2014 is het mogelijk om periodieke giften, die via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd, fiscaal
aftrekbaar te maken. De Belastingdienst heeft een eenvoudig modelschenkingsovereenkomst als download ter beschikking gesteld op
www.belastingdienst.nl. Het is voldoende als deze overeenkomst door beide partijen
wordt ondertekend. De notariskosten voor het opmaken van een schenkingsakte zijn
hiermee komen te vervallen. Naar verwachting zal hiermee de drempel voor het doen
van een periodieke schenking voor veel donateurs zijn weggenomen.

De statiegeldpaal.
Het is inmiddels een terugkerend onderwerp ‘de statiegeldpaal bij Plus Hans Bogaerts’. Half juli leegden
we, door omstandigheden pas de paal na 4 maanden,
daar kwam maar liefst € 235,80 uit. Als we dan terugdenken aan de eerste maanden waarin we ± € 30,per maand ophaalden, is dit natuurlijk een geweldig
resultaat. Maar het kan nog mooier. Twee weken later
werden we gebeld of we de paal leeg konden maken.
Hij zou vol zitten. Vanwege de grootte van de paal
hebben we er een valse bodem ingemaakt, zodat we
niet zo diep naar de bodem hoefden te reiken waar
ook nog eens de bonnetjes vast bleven hangen. De
bodem was niet diep genoeg want ja, hij zat inderdaad tot de nok vol. Goed voor een bedrag van €
57,30 in twee weken. Op deze manier worden we bemoedigd om door te gaan met ons
werk. Onze dank is groot.

Leven in Malawi
We willen u een kijkje geven in het leven in Malawi. Suzanne vertelt u over dagelijkse
dingen in Malawi die anders gaan dan hier in Nederland:

Stichting Samen voor Malawi
Pruimendijk 101b
2989 AH Ridderkerk
Tel.: 078-6817445
E-mail: info@samenvoormalawi.nl
Website : www.samenvoormalawi.nl
Reknr. Rabobank:
NL64 RABO 0123 9600 53
t.n.v. Malawi
(bij voorkeur met + uw straatnaam +
huisnummer + postcode)

Wassen
Je zou denken dat gaat allemaal toch hetzelfde?! Het zit helaas wat anders. Er zijn een
aantal zaken waar je rekening mee moet houden als je wilt beginnen met wassen. Als
eerste moet je droog weer hebben. Vervolgens heb je 2 grote teilen nodig en een stuk
zeep of wasmiddel. De meeste mensen in
Malawi gebruiken groene zeep. Vervolgens
ga je beginnen met wassen. Maar ook al was
je op de hand je houd rekening met de kleur.
Begint met wit en eindigt met donkere was
zoals spijkerbroeken. Dit omdat de meeste
spijkerbroeken kleur afgeven. Je brengt de
zeep aan op het kledingstuk en begint het te
wassen. Heb je het schoon dan wring je het
water uit het kledingstuk en doe je het in de andere teil met schoon water. Dat doe je met
alle witte was. Als je daar dan mee klaar ben, ga je naar de teil waar nu alle witte was in
ligt en spoel je de zeep eruit en dan wring je het water eruit en hang je het op de lijn.
(Sommige huizen in de dorpen hebben geen waslijn en die hangen het in bomen op of
over struiken) Dit doe je met de gehele was. Zonodig ververs het water tussendoor. Er
zijn ook nog andere obstakels waar je mee te maken kan krijgen als je gaat wassen. Zo
kan het water weg zijn (dan komt er dus gewoon geen water uit de kraan). De meeste
mensen hebben grote teilen met deksel met water staan in de keuken. Zij halen hier dan
water uit en gaan wassen. Maar in een ander geval moet je soms gewoon later beginnen
met wassen. Als het regenseizoen is en het de hele week regent en we hebben geen
schone kleding meer dan wordt er binnen gewassen. En dan worden de kleren over stoelen en deuren gehangen. Een droogrek kennen ze hier niet.

