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Wat had het fijn geweest, als we hadden kunnen beginnen met het goede nieuws. Maar helaas; na de 

overstromingen in 2019 is Malawi opnieuw door een cycloon getroffen. De eerste berichten spreken van  

grote schade in vooral het zuidelijke deel. De precieze omvang is nog onvoldoende duidelijk, maar veel 

gebieden staan onder water en de infrastructuur is beschadigd. 

Het landbouwproject in 

Mwanza en de school in 

Mangochi lijken gespaard, 

maar op andere plaatsen 

wordt geroepen om hulp. 

We zullen de komende tijd 

de informatie verzamelen 

en de berichten met u 

delen.  

 

 

Na dit verdrietige nieuws willen we verslag doen van het afgelopen jaar. Want wat leven we in een 

bijzondere tijd. “Dat is het altijd geweest!”, zullen we als antwoord krijgen. “Het is maar net van welke kant 

je kijkt”. Ondanks dat Corona ons doen en laten de afgelopen 2 jaar behoorlijk heeft bepaald, en niet 

alleen hier, maar zeker ook in Malawi, is men er in geslaagd de school in Mangochi af te bouwen en een 

landbouwproject in Mwanza uitstekend vorm te geven. En dat alles is tot stand gekomen, mede dankzij de 

steun vanuit ons project en mede dankzij de bijdrage van zovelen van u, die hierin geloof en vertrouwen 

hebben. Maar het zegt ook iets over de veerkracht van de mensen daar. 

Zo is de eerste opbrengst van het land gekomen door de oogst van o.a. 

watermeloenen, bonen, tomaten en bladgroenten en wordt er druk 

gewerkt aan het verder in productie nemen van de grond. De gember is 

geplant en binnenkort zal er ook gestart worden met het planten van 

knoflooktenen. Het is mooi om te zien, dat er echt wordt uitgeprobeerd 

wat het beste gewas is voor de verschillende bodemsoorten. Steeds 

meer mensen zijn nodig om het land te bewerken, zeker in het 

regenseizoen, en zo wordt dit project ook een werkgelegenheidsproject. 

Dat vergt nog wel de nodige inspanning en organisatie en daarom zijn 

we blij dat aQysta heeft aangegeven de komende tijd ondersteunend 

aanwezig te zijn. Men maakt nu plannen om het gebied uit te breiden, 

wat de aanwezigheid van aQysta nog langer garandeert en de 

begeleiding intensiveert. 



Dankzij de huidige techniek kunnen we nu bijna meekijken met de ontwikkelingen in Mwanza. Nog niet op 

alle plaatsen is de internetverbinding van een zodanig goede kwaliteit dat communiceren gemakkelijk is, 

maar met Tim van der Linden van aQysta hebben we regelmatig online bijeenkomsten met toelichting over 

de ontwikkelingen van het landbouwproject. 

 

Het contact met de school in Mangochi verliep wat 

lastiger. Maar gelukkig is de school in januari gestart; 

nog wel wat gehinderd door de Corona.  

Zo was het wachten op toestemming van de 

autoriteiten. Men is met een kleiner aantal gestart, 

maar er wordt snel groei verwacht. De inrichting is 

aangeschaft, evenals spelmateriaal, terwijl ook 

toiletten zijn aangebracht. Er zijn ook drie 

leerkrachten aangesteld. Hoe mooi kan het zijn? 

 

Het afgelopen jaar hebben we ook kunnen bijdragen aan de opleiding van verschillende studenten. Zij 

zullen t.z.t. het kader moeten vormen waar Malawi zo een enorme behoefte aan heeft. Onlangs kregen we 

het goede nieuws dat zuster Gloria (zij was hoofd van de kliniek in Neno in 2009, waar het project in 1984 

startte!) haar studie in Oeganda voor verpleging en verloskunde succesvol heeft afgerond en zo een stuk 

deskundigheid toevoegt aan de Servants of the Blessed Virgin Mary. 

Onze werkgroep is heel enthousiast over de bereikte resultaten en wij zullen nieuws uit Malawi  met u 

blijven delen via de weekmededelingen, de Nieuwsbrief, het infobulletin, het prikbord achter in de kerk en 

via de website:  

https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/malawi 

 

Een hartelijk dank uit Malawi; een hartelijk dank van de werkgroep. 

 

Een vriendelijke groet, 

Eveline Meijer, 

Jacqueline van Gaans, 

Leonie Eurlings, 

Frank Diepstraten 
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