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Samen staan we sterker!

Nieuwsbrief 4. – augustus 2011
Project
Langzaam maar zeker vordert de bouw van ons trainings- en ontwikkelingscentrum in Chipoka. De
wateraansluiting is gerealiseerd en een watertank is geïnstalleerd (kosten € 1.900,-). Er worden door
de lokale timmerman tafels gemaakt en er zijn 75 stoelen gedoneerd. Met het kleine restbedrag van
de fondsen en de lokale eigen bijdrage van onze
projectpartner in het zuiden is tevens
voorzichtig gestart met fase 2 en wordt er
gewerkt aan de fundering van de "lodges". Voor
deze fase wordt nu gezocht naar extra
fondsen.

Training
Op dit moment worden twee jonge mensen,
Selina en Alfonso opgeleid om straks, samen
met nog te werven personeel, het centrum te
gaan runnen. De studiekosten komen voor
beiden op € 1.860,- per semester. Alfonso
werkte bij CADECOM die voor hem een deel
van de studiekosten zal dragen en Selina's ouders zullen ook een deel betalen van haar studiekosten.
De voorzitter heeft Alfonso vorig jaar persoonlijk ontmoet. Hij is een vriendelijke, bijzonder
ambitieuze jonge man en die hebben we nodig.

Fondsen
Hoera ! Nadat we van een anonieme sponsor het resterende nog benodigde bedrag van € 3.178,mochten ontvangen hebben we, zoals overeengekomen met Wilde Ganzen, onze bij elkaar gespaarde
fondsen van € 17.846,- overgemaakt naar hun rekening. Wilde Ganzen heeft dit bedrag aangevuld met
€ 9.814,- en het totaalbedrag van € 27.660,- nu overgemaakt naar onze projectpartner in Malawi. De
afsluitende rapportage met financieel overzicht hebben we volgens afspraak
voor 19 augustus ingediend bij Wilde Ganzen. Omdat we het heel belangrijk
vinden dat het centrum wordt gerealiseerd en in gebruik genomen hebben we
besloten dit geld te besteden aan de inrichting en inventaris van het centrum.
Na veelvuldig overleg met onze projectpartner hebben we het projectbedrag
moeten bijstellen, mede omdat de prijzen voor de benodigde bouwmaterialen
over de afgelopen tijd behoorlijk zijn gestegen. En de mensen daar zijn
momenteel aangewezen op de zwarte markt bij de grens van Mozambique om
tegen hogere prijzen diesel in te kopen, opdat ze vooral de materialen met hun
vrachtwagen kunnen blijven aanvoeren. De diesel is schaars en bij sommige
benzinepompen helemaal niet verkrijgbaar. Zoals gezegd zijn we tevens
geconfronteerd met een offerte van € 29.000,- voor het aanleggen van de
elektriciteitsinstallatie. Dit is ook de reden dat we heel graag willen meedingen naar de
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Samen staan we sterker!
″Wereldprijs 2011″ van € 10.000,- die de ASN-Bank beschikbaar stelt voor projecten die gericht zijn
op de toekomst. Help ons en stem a.u.b. op ons project, voor een wereld
van verschil. Met uw stem kunnen we onze droom waarmaken, de
realisatie van ons centrum in 2012. Zou dat niet geweldig zijn!

www.voordewereldvanmorgen.nl/project/trainings-en-ontwikkelingscentrum-chipoka
Boksbenefiet
Op 18 juni organiseerde onze secretaris met als thema ″Fight for Malawi″ -gebruik je positieve kracht
voor het goede doel- een bokswedstrijd in het Sportcentrum bij de Universiteit van Amsterdam. De
zaal werd ons ″om niet″ ter beschikking gesteld waarvoor wij natuurlijk heel dankbaar zijn. Samen
staan we immers sterk en Serena liet naast haar organisatietalent ook haar sportieve bokstalent zien
in haar wedstrijd tegen Sanne. Van de 18 zeer enthousiaste deelnemers waren zij de enige dames.
Iedere deelnemer probeerde een bedrag van € 100,- bij elkaar te sponsoren. Samen met de geheven
entree van € 5,- per persoon hebben we een heel mooi bedrag van € 4.050,- mogen ontvangen. Dit is
inclusief de gulle donatie van Installatiebedrijf Van der Helm. Er was een kleine attentie, o.a.
gesponsord door Vereecken, voor alle vrijwilligers en deelnemers en de aanwezige arts, die gelukkig
niet in actie hoefde te komen.

Op reis
Het was de afgelopen tijd behoorlijk koud in Dedza - Malawi, soms maar 5 graden. Serena en Thea
bereiden zich voor op hun reis en hopen binnenkort naar het mooie en spoedig warmere Malawi te
vertrekken. We zullen o.a. onze projectlocatie bezoeken en op het programma staat ook een bezoekje
aan de school voor dove kinderen om de “boodschap-in Wilde-Ganzen-ballonnen” aan hen te overhandigen. Deze lieve wensen kregen we immers van de kinderen die op 5 mei ons kraampje bezochten
op het ″Goede doelen plein″ in Almere.

Zikomo kwambiri Bijzonder hartelijk dank
voor uw zeer gewaardeerde hulp!
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