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 sterker!

Nieuwsbrief 6. – juli 2012
Zikomo kwambiri!

Fondsen
Voor u ziet u een feestelijke nieuwsbrief! En daar is een goede reden voor. Nog ruim binnen de 2 jaar die we
onszelf hebben gesteld voor fasen 1 en 2 van ons waardevolle project in Chipoka, hebben we mede dankzij uw
steun de begroting gehaald. Voor onze activiteiten rond de Advent in december van vorig jaar hebben we nu de
beloofde bijdrage van de Adventsactie mogen ontvangen. Een mooi bedrag van € 12.750. Zikomo kwambiri!

Een paar collega´s die ons project al financieel steunen hebben ook nog eens hun cadeau-geld aan TIMALAWI
geschonken! Op 27 januari vierde collega Jaap zijn 25-jarig ambtsjubileum en heeft zijn "geschenk" van
€ 398,50 van harte gedoneerd aan TIMALAWI. Op 25 maart vierde collega vriendin Coby haar 60e verjaardag en
omdat zij ons project een zeer warm hart toedraagt heeft zij haar cadeau-enveloppen geschonken aan
TIMALAWI, een bedrag van maar liefst € 552,50. De voorzitter heeft dit bedrag spontaan verdubbeld!
Heel blij zijn we ook met de mooie donatie van € 300,50 die collega Edward ter gelegenheid van zijn 25-jarig
jubileum op 19 april aan TIMALAWI gaf. En ons kraampje op Koninginnedag in Delft bracht nog eens € 209,70
op. De kosten van het kraampje, € 40,00, heeft de voorzitter voor eigen rekening genomen.

Onze project partner
Dankzij de inspanningen van onze project partner in het zuiden hebben we al veel bereikt in Chipoka! Zij
hebben bergen verzet met hun ongekende enthousiasme en uithoudingsvermogen onder vaak uitdagende
omstandigheden; gebrek aan brandstof, vreemde valuta en levensbehoeften. Of tegen woekerprijzen te koop.
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Het centrum en de eerste lodges zijn gerealiseerd, het keukenblok, de kasten, toiletten en douches en er is
stromend water van de 5000 liter watertank. De werkers zijn op dit moment bezig met de volgende lodges.
Ondanks dat we de
begroting hebben
gehaald blijkt er in de
praktijk wel meer nodig
te zijn. Op dit moment
zijn we nog steeds
naarstig op zoek naar
een oplossing voor het
electriciteitsprobleem,
reden waarom de
voortgang stagneert.
We hebben ESCOM
De werkers in Chipoka met Timalawi petjes, gesponsord door de voorzitter
De vrouwen die water halen
gevraagd om een
nieuwe offerte in de hoop dat het bedrag niet is verhoogd. We hebben € 29.000 nodig en willen ook helpen
met fondsen werven voor de volgende fasen 3 en 4, de bouw van hostels en staffhouses voor de manager en
het personeel. Daarnaast is een omheining noodzakelijk voor ongenode en ongewenste bezoekers, en dan
bedoelen we ook de 4-voeters, geiten, kippen en koeien!
In april hebben we onze jonge stagiaires op locatie bezocht, Selina in Mangochi en Alfonso in Monkey Bay, en
de voortgang met hun stagebegeleiders besproken. Alfonso is inmiddels klaar met zijn stage en Selina doet op
dit moment een vervolg
stage in Blantyre. Ze zijn
allebei nog enthousiaster
geworden, vooral omdat ze
hun theorie nu in praktijk
mogen brengen in een
reële werkomgeving. Selina
wil heel graag in de keuken
werken en Alfonso voelt
zich al een echte manager!
Andere partijen die een belangrijke rol spelen in ons toekomst initiatief en zullen bijdragen aan de inkomsten
die we willen genereren zijn de commissies voor Recht en Vrede, Gezondheid, Ontwikkeling en Onderwijs, die
ons centrum al heel graag zouden willen huren.

Dank
Op dit moment mogen we tevens in de herkansing voor de ASN-bank Wereldprijs 2012, ons project is opnieuw
door ASN goedgekeurd. Wilt u uw stem uitbrengen, ga dan naar de website, klik op “stem” en log in met uw
wachtwoord: http://voordewereldvanmorgen.nl/Projecten/Trainings__en_ontwikkelingscentrum_in_Chipoka.
Met een warm hart voor Malawi zeggen we u allen bijzonder hartelijk dank en hopen ook voor de nabije
toekomst op uw financiële steun te mogen rekenen!

Zikomo kwambiri en Tionana !
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