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 7. – februari 2013
Muli bwanji?

Het laatste nieuws uit Malawi
De overheid in Malawi heeft het privé vliegtuig van mevrouw de president Joyce Banda te koop aangeboden. Al veel
eerder en ook onder het bewind van de vorige president was geconstateerd dat dit vliegtuig en de brandstof te veel geld
kosten. Waarom zou de president niet gewoon gebruik kunnen maken van een commercieel vliegtuig net als u en ik? zo
vroeg onze projectpartner mij. Laten we hopen dat het vliegtuig, een 15 jaar oude Dassault Falcon 900EX, verkocht wordt
voor de 10 miljoen euro die ze er graag voor willen hebben, en dat de opbrengst juist besteed zal worden, daar waar het
zo hard nodig is.

Voedsel, brandstof en materialen (te) duur
Op dit moment is het regenseizoen in Malawi en de mensen op het platteland hebben het moeilijk. De prijzen voor
brandstof en voedsel zijn schrikbarend hoog en de boeren kunnen amper zaden en kunstmest kopen om de broodnodige
maïs te planten. In januari gingen de Malawiërs in Lilongwe de straat op om te demonstreren vooral om mevrouw de
president te bewegen iets te doen aan de devaluatie van de Kwacha en de (te) hoge prijzen.

Lokaal winkeltje in Dedza zonder klanten

President vraagt om voedselhulp

Dedza, er is opnieuw stroomstoring

(Geen) elektriciteit in Chipoka
Samen met uw financiële steun hebben we € 19.355,- kunnen overmaken naar Wilde Ganzen die, na goedkeuring van onze
projectaanvraag, op hun beurt de 55% regeling hebben toegepast en dit bedrag hebben vermeerderd met € 10.645,-.
Wilde Ganzen heeft het totaalbedrag overgemaakt naar Malawi en onze projectpartner heeft voor de noodzakelijke
elektriciteit en apparatuur een grote aanbetaling kunnen doen aan ESCOM (Electricity Supply Company). Teleurstellend is
het dat de firma ESCOM de prijs sinds vorig jaar opnieuw heeft verhoogd. Aangezien ESCOM de enige electriciteitsleverancier is in Malawi hebben we helaas geen andere keuze.
Nu, na ruim een jaar van onderhandelingen, heftige discussies en soebatten met ESCOM in Blantyre, Salima en Lilongwe,
besloot Isaac Andrew, in tegenstelling tot de bespreking met ESCOM in Lilongwe, opnieuw naar het hoofdkantoor in
Blantyre af te reizen en hij was vastbesloten er niet vandaan te gaan zonder positief resultaat. En dit is hem gelukt, na een
langdurige, moeizame en onprettige discussie vertrok hij uit Blantyre met een grote transformator op zijn wagen. Na een
inspannende reis, in het donker en over bergachtige wegen, kwam hij in de avonduren in Chipoka aan. Daar zou ESCOM uit
Salima (30 minuten rijden van Chipoka) klaar staan om de transformator van de wagen te takelen. Helaas, no such luck, dit
werd pas de volgende morgen. Nu zijn er met ESCOM discussies gaande om de benodigde apparatuur en onderdelen te
verkrijgen om daadwerkelijk ons centrum van elektriciteit te voorzien. Het gaat allemaal niet van een leien dakje en ik
bewonder het uithoudingsvermogen van onze mensen in Dedza – Chipoka. Maar zoals Isaac Andrew altijd zegt: het leven
gaat verder, en we hebben geen controle over de richting waarin!
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Om u trouwens een idee te geven van de afstanden: van Dedza naar Lilongwe is 1,5 uur, van Dedza naar Blantyre is
ongeveer 3 uur rijden en van Blantyre terug naar Chipoka doe je er in dit geval zo´n 6 uur over.

Voortgang in Chipoka – fasen 3 en 4
Er wordt gestaag verder gewerkt door onze lokale mensen en de bouw vordert langzaam maar zeker. Samen met hen zijn
we vastbesloten ons Chitsulo trainings- en ontwikkelingscentrum te realiseren, ondanks alle tegenslagen (of zullen we het
maar liever uitdagingen noemen) die we in Malawi ondervinden. En met uw gewaardeerde hulp gaat het zeker lukken.
Ook de aannemer heeft ons in dit nieuwe jaar geconfronteerd met herziene offertes voor fasen 3 en 4: de staff houses,
hostels (kamers voor het personeel) en het beveiligingshek. De prijzen van de materialen zijn nl. ook enorm gestegen. We
zijn in overleg met een aantal van onze sponsors die hadden aangegeven ons verder te willen helpen met de vervolg
werkzaamheden. De vooruitzichten zijn alleszins positief en hoopvol. Let’s keep our fingers crossed!

Fondsen
Betrokken (oud)collega´s, dierbare vrienden en familie hebben mooie
giften gestort. In augustus van vorig jaar doneerde mijn manager zijn
40-jarig huwelijkscadeau van € 515,-, ontvangen van de collega´s, aan
TIMALAWI en in september werd maar liefst een bedrag van € 2.000,aangeboden ter gelegenheid van mijn 25-jarig ambtsjubileum. Tijdens een
speciale collecte in Swifterbant werd € 213,- opgehaald en met de
Volkskerstzang in Lelystad op 15
december bracht de verkoop uit ons
kraampje € 67,50 op. De Adventsactie
binnen de Norbertusparochie was
met een bedrag van € 1.472,- bestemd voor TIMALAWI. Samen met onze
projectpartner zijn we nu aan het sparen voor een staff house dat € 21.600,- kost; dit is
exclusief stoelen, tafels, wastafel, toilet en inrichting. We zijn op de goede weg!

Met een warm hart voor Malawi zeggen we: dank u zeer voor alles en graag tot ziens! Zikomo kwambiri!

Dedza

Th.M.C. van der Helm
voorzitter

*Noot: Alle (on)kosten komen voor rekening van de voorzitter en niet ten laste van de fondsenwerving!
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