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Voor u ligt de derde editie van de nieuwsbrief over het diaconaal jongerenproject
2012. Elke laatste zondag van de maand houden we u via deze brief op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen het project. ‘Kalata’ betekent ‘brief’.

Financiën
U zult zich waarschijnlijk afvragen wat kost dit nu allemaal en wie gaat dat betalen? Op moment van
schrijven is helaas de begroting nog niet definitief,
dit komt omdat we de lokale kosten nog niet helemaal uitgezocht zijn. Op dit moment hebben Livingstone en Thea intensief contact om de laatste puntjes
op de i te zetten. Wel kunnen we u een kosten raming geven: de totaal kosten van het project worden
geraamd op ca € 38.000,- Circa de helft hiervan is
nodig voor reiskosten, de rest wordt besteed aan
lokale projectkosten en voorbereidingskosten. Hoe
groot is nu de diaconale waarde van dit project zult u
zich af vragen. Op basis van ervaring kan gesteld
worden dat lokale aanwezigheid van westerlingen
van zeer grote betekenis is voor de lokale bevolk-

ing. Naast dat we concreet aan het bouwen zijn,
zullen een aantal van ons ook lokaal kinderwerk verzorgen. Een synergie ontstaat en energie om te
durven dromen komt vrij! De reis wordt gefinancierd
door een eigen bijdrage van de deelnemers en met
acties waarmee we extra geld kunnen verdienen.
Daarnaast worden op allerlei manieren enthousiast
geld ingezameld en sponsoren gezocht. Hiermee
wordt een groot deel van de lokale project kosten en
voorbereidingskosten gefinancierd. Op dit moment
maken we de stand van zaken op om te kunnen
beoordelen of onze doelen en/of eigen bijdrage
bijgesteld moeten worden. Een hele spannende periode want er is nog veel geld nodig. Wilt u voor ons
bidden?

Deelnemers
Ik ben Domenique van
Olderen. Ik ben 20 jaar en ik
woon in Alblasserdam. Ik
studeer HBO-verpleegkunde
aan Avans Hogeschool in
Breda. In het weekend werk ik
in het verpleeghuis in de Alblashof. Mijn hobby’s zijn
voetballen, gezellig met
vrienden afspreken en op
vakantie gaan. Ik ben verzeild

geraakt met dit project, omdat
ik 2 jaar geleden naar Bolivia
ben geweest. Sindsdien ga ik
naar elke 2 weken naar de
clubavond van Escape. Dit
jaar is het idee ontstaan.
Natuurlijk wil ik weer graag
mee, omdat ontwikkelingshulp een bijzondere ervaring
is. Het mooist aan dit project
vind ik de omgang met de

mensen, de andere cultuur en
de vreugde die deze mensen
uitstralen. Tijdens dit project
hoop ik deze mensen wat te
kunnen leren, maar ook zelf
veel te kunnen leren. Ik wil
graag wat voor anderen betekenen en daardoor mezelf
ook ontwikkelen. Ik hoop
deze mensen een mooie toekomst te kunnen geven.

Ik ben Manon Dekker en ik
ben 16 jaar oud. Ik woon in
Alblasserdam. Ik zit in 5 VWO
op CSG De Lage Waard. Mijn
hobby’s zijn voetballen en
gezellig een filmpje kijken
met mijn vriendinnen. Ik ben
met dit project in contact gekomen door Domenique, zij
gaat ook mee. Eerst wilde ik

met een vriendin naar Uganda
gaan, maar helaas ging dit
niet door. Toen hoorde ik van
dit project en wilde ik erg
graag mee. Ik doe mee aan dit
project, omdat ik iets voor de
mensen in Malawi wil betekenen die zoveel minder
hebben dan wij. Het mooiste
aan het project vind ik dat je

met je eigen ogen kan zien
hoe de mensen daar leven. En
dat je ook echt met ze in contact komt. Ik hoop tijdens dit
project te bereiken dat mijn
relatie met God versterkt
wordt en dat Hij mij bijstaat
tijdens deze reis. Ook hoop ik
veel te leren.

Op blote voeten naar school
Thea Mawaya - den Ouden woont samen met haar Malawiaanse man en predikant Paul Mawaya in Blantyre,
Malawi. Ze hebben 2 zoontjes: Joël (4) en Joshah (1,5) en een pleegdochter: Sibongire (7). Elke maand
schrijft zij vanuit Malawi ons een bericht.

Onderwijs in Malawi
De scholen zijn na de kerstvakantie weer begonnen. In Nederland gaan de meeste kinderen ieder jaar over
naar een volgende groep. In Malawi is dat niet zo vanzelfsprekend. Minder dan 50% van de kinderen beeindigd met goed resultaat de basisschool. Kinderen worden vaak thuis gehouden om voor hun zieke familieleden te zorgen of om mee te helpen op het land. In de dorpen gaat slechts 6% van de kinderen naar de peuter-en kleuterschool. Gelukkig komt daar nu verandering in door de bouw van kleuterlokaaltjes en het
trainen van leerkrachten. Deze leerkrachten werken vaak op vrijwillige basis. De kinderen mogen vanaf 6
jaar naar groep 1. Vroeger gebruikte men een methode dat een kind naar groep 1 mocht als het met de
rechterhand het linker oor kon vasthouden (probeer maar eens :) De kinderen krijgen rekenen, taal (Engels
en Chichewa), Bijbel kennis, biologie en sociale vaardigheden. In Malawi moeten alle kinderen een school
uniform aan. Dit brengt eenheid onder de jeugd en voorkomt plagen. De meeste kinderen hebben maar een
aantal 'mooie kleren' en die worden 's zondags aangedaan en als er bezoek komt. Schoenen hebben ze vaak
helemaal niet en dus gaan ze op blote voeten naar
school. Iedere ochtend verzamelen de kinderen zich
met de leerkrachten op het schoolplein en wordt het
Malawiaanse volklied gezongen en gebeden. Daarna
worden er een aantal 'wakker worden' oefeningen gedaan en gaan de kinderen in een rij naar de klas.
De meeste volwassenen hebben de lagere school niet
afgemaakt of zijn helemaal nooit naar school geweest.
37.1% van de bevolking is analfabeet, dat zijn 3.9 miljoen mensen! Door verschillende organisaties wordt er
voor hen volwassen onderwijs georganiseerd. De ouderen komen vaak samen in een kerk om les te krijgen.
Men moet letterlijk het alfabet aanleren en na een jaar intensive training is men in staat om te schrijven.

Actie - agenda:
Tuinactie: Lastige tuinklussen lossen wij voor u
op! Aanmelden bij Joost de Mik (06-15957949)
Autowas-actie: Eens in de twee weken op
zaterdag tussen 9:30 en 15:30 (tenzij het vriest).
Eerst volgende: 4 februari 2012
Kosten: € 7,50 per auto
Of kijk voor andere verkoop-acties en verdere
informatie op:

Wij vragen uw gebed
voor de volgende zaken:

Malawiaanse wijsheden

 Thea Mawaya, haar
man ds. Paul Mawaya
en hun kinderen.

Geen snoepjes zonder te zweten!
‘No sweet without sweat’ is een
uitspraak die wordt gedaan om
duidelijk te maken dat je nergens
komt zonder dat je er je best voor
moet doen. Het roept op om
werkzaam te zijn en hard te werken
voor wat je wilt bereiken.

 Het onderwijs in Malawi
 De gezinnen in Malawi die geen onderwijs kunnen betalen.

Het maakt niet uit hoe zwart een
koe is, de melk is altijd wit!
‘No matter how black a cow is, the
 De voorbereidingen
milk is always white’
van het project zowel Deze uitspraak leert ons een perin Malawi als in Ned- soon niet te beoordelen op wat we
aan de buitenkant zien maar op wat
erland
er aan de binnenkant zit.

