Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI
Laten we onze zegeningen tellen en dankbaar zijn voor onze talenten
die we kunnen inzetten voor hen die het minder hebben dan wij.

Samen staan we sterk!

Nieuwsbrief 5. – december 2011
Malawi
Hoe is het leven in Malawi? Het regenseizoen is begonnen en de bevolking is volop bezig de mais te
planten. De brandstof is schaars of helemaal niet verkrijgbaar en nu met de regens heeft men vaker
last van stroomstoringen, dus geen licht, geen internet of netwerk waardoor communicatie per
telefoon ook niet mogelijk is. De levensmiddelen in de supermarkt zijn schrikbarend duur.

Project
Wij zetten ons met passie in voor de ambitieuze jongeren in Malawi die ons steuntje in de rug heel

goed kunnen gebruiken. Daartegenover is in Chipoka heel hard gewerkt, ook aan het verbeteren en
egaliseren van de weg, die voor een groot deel uit zgn. ″pot holes″ bestaat, voordat de zware regens
gaan vallen. Voor de werkers is het belangrijk dat het centrum ook goed bereikbaar is als het regent
en zij realiseren dit met een kleine eigen financiële bijdrage. Heel teleurstellend is het dat de
overheid niets doet om ze daarbij te helpen. Na het regenseizoen hoopt men te starten met fasen 3
en 4, nl. de benodigde hostels en staff houses. En wij willen hen daar natuurlijk ook bij helpen in het
nieuwe jaar.
Heel verdrietig is het u te moeten meedelen dat onze aannemer de heer
Glyn Madise (foto rechts), nadat hij terugkwam van zijn werkbezoek aan
Chipoka, bij een ernstig verkeersongeval is overleden. Dit is een grote klap
voor ons maar vooral in Dedza - Malawi omdat hij meer projecten met grote
toewijding verzorgde. Wij hebben ons oprechte medeleven betuigd aan zijn
familie en naasten en hen veel sterkte toegewenst.
Wat ons project betreft wordt er na uitgebreid en in goed onderling overleg,
ook met de voorman, gezorgd voor een goed verloop van de werkzaamheden,
hetzij met enige vertraging. Er is gezocht naar een nieuwe aannemer.

Training
Intussen zullen onze ambitieuze jongeren Selina en Alfonso
binnenkort examen doen en we hebben er alle vertrouwen
in dat zij zullen slagen. Tijdens ons bezoek aan hen op de
business school in Lilongwe werd mij nl. door hun
begeleider verzekerd dat zij veelbelovend zijn voor de
toekomst. Zij willen maar wat graag aan de slag en het
centrum gaan runnen.
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Fondsen
Voor de tweede fase van ons project zijn we nog op zoek naar de resterende € 5.000,-. We zetten
ons momenteel in voor de Adventsactie; ons project is nl. dit jaar als voorkeursproject uitgekozen en
we hopen op een mooie bijdrage voor de realisatie en inrichting van de lodges.
Met onze leerlingen, zes meisjes die geen ouders meer hebben en door
een aantal van ons worden gesponsord, gaat het goed op school en
vooral Zabera presteert uitstekend.
Toekomst
In deze tijd zullen we niet alleen in gedachten bij onze naasten in
Malawi zijn, wij willen samen met hen vol goede moed en vertrouwen
werken aan een betere toekomst, op weg naar 2012 met nieuwe kansen
en mogelijkheden. We zetten onze sterke schouders eronder. Helpt u
mee? Samen staan we immers sterker.
Geweldig bedankt ook namens onze projectpartner Isaac Andrew die ons liet weten dat zij daar in
Malawi vanuit hun hart zeer dankbaar zijn voor alle financiële steun, die zij mogen ontvangen.

Van harte wensen wij u
gezellige Kerstdagen
en gelukkig Nieuwjaar
in goede gezondheid !

Zikomo kwambiri en tionananso!
Geweldig bedankt en graag tot de volgende keer!
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