Allereerst voordat we beginnen aan de laatste nieuwsbrief van dit bewogen jaar,
willen we de allerbeste wensen doen aan al onze trouwe lezers en alle lieve
mensen die de projecten van Stichting Chimwemwe Malawi steunen. Vanuit
Nederland, België en Malawi wensen wij jullie allemaal een fantástisch 2016 met
veel plezier, gezondheid en mooie momenten.

Afgelopen maand hebben we een streep onder de Greenshop gezet. We
hebben ‘ontslag’ genomen bij de Greenshop Foundation en de samenwerking
met Bobby beëindigd. We vinden het jammer dat dit mooie project niet verder
kan gaan onder onze leiding, maar we hebben nu wel alle tijd en energie voor nieuwe
plannen en activiteiten voor de dove mensen in Malawi.

We hebben in december een aantal gesprekken gehad met
MANAD (Malawian National Association for the Deaf).
Alle Greenshop studenten zijn ook actief lid van deze
organisatie, Ayiti is de penningmeester en Levi is de secretaris.
Levi is zelfs uitgekozen tot vertegenwoordiger van MANAD om
in juli dit jaar in Kenia te spreken over de dovencultuur in
Malawi. Daar zijn wij natuurlijk héél trots op!

Sisiya, Lonneke en Nthandose

Samen met Hara Macleod (directeur van de dovenschool in
Embangweni) hebben we een goed gesprek gehad met de dove
jongeren over hun toekomst dromen. Het is voor hen heel lastig
om daar concreet over na te denken. Ze zijn natuurlijk allemaal erg
verschillend, maar we zien wel veel onzekerheid en ongeloof in
hun kunnen. Waar sommige jongeren een beetje té ambitieus zijn,
zijn de meeste erg bescheiden in hun wensen en dromen. Het
gebrek aan geld en middelen houdt hen ook tegen om over de
toekomst te dromen. Komende zaterdag gaan we dit gesprek
vervolgen en hopen we iets beter in beeld te krijgen waar deze
jongeren tegenaan lopen in hun ontwikkeling en hoe wij hen
daarbij kunnen ondersteunen.

Ondertussen zijn we gestart met een grootschalig onderzoek
naar alle dove mensen die in het district Nkhata Bay wonen.
-Wie zijn deze mensen?
-Hebben zijn ooit een hoortest gedaan of hebben zij een
hoorapparaat?
-Hebben zij een opleiding of een baan?
-Wat zijn hun talenten, interesses, wensen en dromen?
En dan de belangrijkste vraag:
-Wat kunnen wij voor hen betekenen?

Jan Willem in overleg met Alex, Charlie houdt de wacht.

Jan Willem heeft de leiding genomen over dit onderzoek. Het district is in delen opgedeeld en samen
met Alex Ndipo wordt er nu eerst contact gelegd met de verschillende ‘chiefs’ in deze gebieden. Dat
is heel belangrijk in de Malawiaanse cultuur. Zonder medeweten en medewerking van de chiefs kun
je niets bereiken in de dorpen. Dit is een tijdrovend klusje, maar met de hulp van Alex gaat het aardig.
We maken nu afspraken met de chiefs wanneer we terugkomen in hun dorp voor
een kennismaking met de dove personen in het dorp. Daarvoor maakt de chief
promotie en hangen we posters aan de bomen, dan weet iedereen ervan. De
reacties tot nu toe zijn heel erg enthousiast. De chiefs zijn heel erg blij dat er
mensen zijn die de moeite nemen om de dorpen in te gaan op zoek naar
Malawianen met spraak en/of hoorproblemen. Dat is nog niet eerder gebeurd
en het lijkt erop dat er wel behoefte aan is.
Als we in kaart hebben wie de doelgroep is en wat zij willen, kunnen we verder
met onze plannen. Op dit moment zou het ons een goed idee lijken om een
soort ontmoetingscentrum op te richten waar de dove Malawianen elkaar kunnen ontmoeten.

Lonneke is ondertussen druk bezig om alle organisaties,
stichtingen en personen die zich inzetten voor hulp aan dove
mensen in Malawi in kaart te brengen. Uiteindelijk zouden we een
bureau willen oprichten waar dove mensen zichzelf kunnen
aanbieden voor werk en waar ze kunnen aankloppen voor hulp bij
studie of werk. Misschien ook wel voor gebarentaal lessen,
zwemlessen, sportclubs en allerlei leuke activiteiten, dat hangt
ook van hun wensen af. En natuurlijk kunnen we samen met dove
jongeren voorlichting gaan geven aan horende Malawianen over
doofheid en hoe het is om niet goed te kunnen horen en wat dat
allemaal voor een gevolgen met zich meebrengt.

Deaf Empowerment !

Hier in Nkhata Bay hebben we twee leuke en innovatieve Nederlanders leren kennen; Hanne
en Floris. Zij zijn hier een bedrijfje gestart om uitwasbaar en dus herbruikbaar maandverband
te produceren. Voor veel vrouwen in Malawi is maandverband een luxe die zij zich niet
kunnen veroorloven. Ze gebruiken een rolletje stof in hun ondergoed. Dat zit niet lekker,
werkt niet goed is niet hygiënisch. Veel dames blijven thuis
tijdens de dagen dat ze menstrueren en voor schoolgaande
meiden betekent dit natuurlijk een achterstand op de rest.
Vanuit Chimwemwe Malawi zouden wij graag alle meisjes
op de dovenscholen in Malawi een pakketje maandverband
van Supreme willen doneren. Wij hebben daarvoor al
contact gelegd met de scholen in Bandawe en Embangweni
en zij zijn heel enthousiast. Er is duidelijk grote behoefte bij
de meiden. Fanny is een dove lerares in Bandawe en
samen met haar gaan we volgende maand de eerste
pakketjes uitdelen en een demonstratie geven over hoe de meiden het moeten
gebruiken.
Natuurlijk laten we jullie in de volgende nieuwsbrief weten hoe dat is gegaan!

Linkje naar de facebook pagina van Supreme:
https://www.facebook.com/Supremereusablesanitarypads

Op 10 december was het de dag van de schrijfmarathon van Amnesty International. In Nkhata
Bay hebben wij vanuit Stichting Chimwemwe een schrijfactie georganiseerd waarbij
Malawianen en toeristen brieven hebben geschreven voor mensen over de hele wereld die
onterecht in de gevangenis zitten. We hebben 67 brieven geschreven die wij vervolgens
hebben opgestuurd naar de personen die gaan over de vrijlating van deze gevangenen.
Wij waren ontroerd over de inzet van de Malawiaanse mensen die zelf geen cent te makken
hebben en soms in zware armoede leven voor hun medemensen ver weg in de wereld.

Vele van jullie hebben vast de verontrustende berichten
uit Malawi gehoord. Er dreigt weer een hongersnood. Maïs
is het hoofdvoedsel hier en er is te weinig voor iedereen.
Afgelopen jaar zijn er in januari zware regens gevallen die in het zuiden heel veel gewassen hebben
vernield. Daarna is er op veel plaatsen in het land veel te weinig regen gevallen om de maïsplanten
goed te laten groeien. Zodoende zijn er verspreidt door het hele land gebieden waar de mensen maar
een kleine oogst hebben kunnen oogsten. De planten worden ieder jaar in december in de grond
gezet en rond april kan er dan geoogst worden. Dan is het regenseizoen. Er is maar één oogst per
jaar, dus de mensen moeten een jaar met hun opbrengst doen. Vele gezinnen zijn al geruime tijd
door hun voorraad heen en hebben nu dus niets meer te eten.
De hulp vanuit donorlanden en de Malawiaanse overheid is slecht georganiseerd en het wordt de
Malawianen voor komend jaar ook praktisch onmogelijk gemaakt om voldoende voedsel te
verbouwen. Om goede maïs te kunnen verbouwen is kunstmest nodig. De allerarmste Malawianen
kunnen dit op de bon verkrijgen. Zo’n bon koste vorig jaar 500 MK (€ 1 ,-) maar dit jaar is de prijs
verhoogd naar 7.000 MK (€ 14,-)!!! Dit jaar zijn de regens erg laat op gang gekomen en worden de
planten deze week pas geplant. Dat is veel te laat, ze hadden al zeker 20 cm boven de grond moeten
staan. Volgend jaar zal het dus vast niet veel beter zijn. Zo is het hier ieder jaar aanmodderen voor
vele gezinnen. De overheid doet nauwelijks iets om de bevolking te helpen en de mensen zelf weten
niet hoe ze het anders kunnen doen.
Hier in Nkhata Bay is geen voedsel tekort. Wij kennen geen mensen die honger lijden, maar mensen
maken zich zorgen om familie en ook om het volgende jaar. Ook dit is een reden waarom Malawianen
niet te ver vooruit kijken.

Op de school in Singo is het vakantie.
Mooi tijd voor Ethel en Beatrice om met de computer te
leren werken. Lonneke heeft samen met hen een email
adres aangemaakt en hen de beginselen van het
internetverkeer uitgelegd. Het is nog niet makkelijk hoor, de
muis doet niet wat ze willen en typen op een laptop vereist
ook wat oefening. Maar de dames hadden er erg veel plezier
in en komen binnenkort voor les 2. Sinala komt dan ook
mee, haar zoontje was ziek dus ze moest de les afzeggen.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Lonneke en Jan Willem
The Greenshop NL41 RABO 0166.438.804
Chimwemwe NL 3042.38.147
Chimwemwe BE 088-2486341-32

www.chimwemwe-malawi.org
lonenjw@gmail.com
chimwemwemalawi@gmail.com

