
Nieuws uit Malawi 
 

Wij zijn al op weg naar Pasen, maar toch willen we even terugblikken naar halfvasten op 27 maart j.l.. 

Direct na de viering van die zondag heeft de werkgroep Malawi u geïnformeerd over de 

ontwikkelingen van de projecten die we in Malawi met elkaar ondersteunen. Graag zetten we dit 

verhaal in deze Nieuwsbrief voor u op (digitaal) papier. 

 

Mother Clara basisschool in Mangochi 

Toevallig kregen we juist op de zondagavond van halfvasten een berichtje van zr. Edina (moeder 

overste) over de Mother Clara basisschool in Mangochi. Op dit moment draait de school al volop en 

zitten er totaal 30 kinderen op school, waarvan 13 

kinderen op de kleuterschool. De zuster heeft 

aangegeven dat de laatste bouwwerkzaamheden zijn 

afgerond en dat er van de donaties onder andere 

boeken, meubels, speelgoed en benodigdheden voor de 

onderwijzers zijn gekocht. Helaas hebben we nog geen 

foto’s ontvangen van de inrichting van de klassen of van 

de kinderen in de klas of spelend tijdens de pauze. 

 

Landbouwproject met Marshapomp in Mwanza 

 

Op het land van het landbouwproject van de zusters  in 

Mwanza wordt hard gewerkt. Met behulp van de 

Barshapompen is er genoeg water uit de rivier gehaald om de 

planten te kunnen irrigeren. Er is in het afgelopen jaar van alles 

gekweekt en geoogst, zoals tomaten, bladgroenten, bonen, 

mais. Inmiddels is de geplante gember (zie foto rechts) goed 

gegroeid. Het nieuwe seizoen is weer begonnen en er wordt 

alweer volop geplant en gezaaid. 

 

 

       

  

“Farmers” bewerken ieder een stukje grond onder begeleiding van aQysta 

Het landbouwperceel is ingedeeld in stukken van ongeveer 1000m2 . Deze zijn op de luchtfoto 

hieronder ingetekend als witte kaders. De gele punaises markeren de namen van de “farmers” , zoals 

ze in Mwanza genoemd worden, die op dat betreffende stukje land werken en verantwoordelijk zijn 

voor de groei en bloei van de gewassen. Zo ontstaat er een levendige uitwisseling van kennis tussen 

de verschillende werknemers om de grond en hun planten zo goed mogelijk te verzorgen. 



Mede door uw steun zijn er mooie plannen gerealiseerd 

Het bedrijf aQysta heeft, samen met de “farmers”, de hele infrastructuur aangelegd en ervoor 

gezorgd dat het land voorbereid is en personeel opgeleid om gewassen te telen. Dit alles op 

duurzame wijze zoals in eerdere Nieuwsbrieven beschreven en in overleg met de zusters aldaar. En 

natuurlijk met de steun van u allen (vorig jaar meer dan € 10.000,-!) is dit mede gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim van der Linden, van aQysta, heeft een filmpje gemaakt en deze wordt op de website van onze 

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

We hopen dat dat al gelukt is op het moment dat deze Nieuwsbrief uitkomt. 

 

Nieuwe plannen 

aQysta huurt extra landbouwgrond 

Het opzetten en ontwikkelen van het landbouwproject bij de zusters in Mwanza heeft aQysta als zeer 

positief ervaren en daarom gaan zij een vergelijkbaar stuk land bij de zusters huren. Het gaat in 

eerste instantie om een periode van bijna 3 jaar. Daarna wordt er bekeken of deze periode wordt 

verlengd. Op de luchtfoto hierboven ziet u nog een deel ingetekend met witte kaders. Om dit stuk 

grond gaat het.  Het ligt vlakbij het deel dat al wordt gebruikt en dat biedt vele extra mogelijkheden. 

aQysta wil daar ter plekke permanente huisvesting bieden aan een manager en een 

landbouwkundige, zodat er altijd iemand met kennis aanwezig is. Zij kunnen ook makkelijk een oogje 

in het zeil houden op het gedeelte dat al in gebruik is ( dit deel wordt door onze Laurens- en 

Michaelgeloofsgemeeschap financieel ondersteund) en bijsturen waar nodig. De ondersteuning door 

aQysta  zorgt voor continuïteit en borging van kennis.  

 

  

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


Landbouwproject voorziet in werk voor mensen uit eigen omgeving 

Door deze uitbreiding worden er meer mensen uit de omgeving in dienst genomen. Nu bij aQysta 

zelf, maar dit geeft wel weer ongeveer 50 gezinnen de kans om in hun eigen levensonderhoud te 

voorzien. Bij ons is het gebruikelijk om een advertentie in de krant te zetten als we op zoek zijn naar 

nieuwe medewerkers. In Malawi gaat 

dat toch een beetje anders. De zusters 

hebben aan de “Chiefs”, soort 

dorpsoudsten of burgemeester, laten 

weten dat er gezocht wordt naar nieuwe 

medewerkers op het land. Deze Chiefs 

laten dat aan hun bewoners weten. Zij 

geven aan wanneer en waar de 

gesprekken voor een nieuwe baan 

gehouden gaan worden. Alle 

geïnteresseerden verzamelen zich het op 

hetzelfde moment op de aangegeven 

plek. Op de foto ziet u alle sollicitanten 

die zich hebben verzameld in de 

schaduw van een gebouw. De personen in hun groene shirt op de stoel nemen de gesprekken af en 

zullen kandidaten selecteren die zij geschikt vinden om te komen werken. Wij genieten van zo’n 

bijzonder verhaal, waarbij alle sollicitanten tegelijkertijd op gesprek komen en elkaar ook ontmoeten. 

Iets dat bij ons niet gauw zal gebeuren.   

 

 

Hartelijk dank 

Graag willen wij u bedanken voor uw gulle bijdragen van ruim € 1800,- die de werkgroep na de 

viering van 27 maart mocht ontvangen voor bovenstaande projecten en voor andere noden in 

Malawi.  

Overstromingen in een ander deel van Malawi 

 

Onlangs kregen wij nog verdrietige berichten over 

overstromingen in het zuidwesten van Malawi die 

veroorzaakt werd door de tropische storm Ana. De 

infrastructuur is beschadigd door vernieling van 

wegen en bruggen. Hele gebieden staan daar onder 

water waardoor oogsten verloren zijn gegaan, vele 

woningen onder water staan en onbewoonbaar zijn 

geworden. De Werkgroep Malawi heeft nog wat 

extra geld kunnen sturen om de eerste noden op te 

vangen. Gelukkig is het landbouwproject in Mwanza 

voor de overstromingen bespaard gebleven.  



Veerkracht, vertrouwen en dankbaarheid blijft! 

We zien dat de mensen in Malawi, ondanks alles, enorme veerkracht hebben en vertrouwen er altijd 

op dat het weer beter wordt. We bidden voor hen en denken met hen mee om hen te ondersteunen 

waar dat mogelijk is. Mede dankzij uw bijdragen kunnen we anderen blijven helpen. 

 

Met hartelijke groet van de Werkgroep Malawi,  

Leonie Eurlings,  

Eveline Meijer 

Jacqueline van Gaans 

Frank Diepstraten. 

 

 

Uw giften blijven welkom op: 

Rekening:  NL03INGB0006525447 

  H.H. Martha en Mariaparochie 

  Baarn 

0.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie. 
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