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

Nieuwsbrief 8. – november 2013

Het laatste nieuws uit Malawi
Van onze projectpartner en alle werkers en betrokkenen ontvangt u warme groeten uit Malawi en de allerbeste wensen,
en ook hun zeer grote dankbaarheid voor uw trouwe steun aan ons trainings- en ontwikkelingscentrum project, het
″Chitsulo Centre″ in Chipoka.
We zijn beland in de afrondende fase met de laatste loodjes en met uw zeer gewaardeerde hulp gaan we ons mooie doel
bereiken. Een lovenswaardig project dat bedoeld is om onze mensen in Malawi een grote stap vooruit te helpen, zowel
sociaal als economisch. Zij verdienen zo onze steun want er is heel hard gewerkt en de situatie is op dit moment jammer
genoeg voor hen toch niet zo rooskleurig onder het bewind van de nieuwe president Joyce Banda. De Malawi Kwacha is
gedevalueerd en levensmiddelen zijn ontzettend duur. Het regenseizoen is aangebroken maar de regen laat op zich
wachten, reden waarom de maïs voor eigen consumptie nog niet geplant kan worden.

Fondsen*
Eerder dit jaar vierde mijn oom Nico zijn 70e verjaardag en omdat hij samen met tante Nellie ons doel een zeer warm hart
toedraagt, heeft hij zijn verjaardagskado van harte geschonken aan TIMALAWI.
Met onze "NLR vakantie-actie" hebben mijn betrokken collega’s ons geweldig
gesteund met spontane donaties . Daarnaast hebben NLR collega´s ook lootjes
gekocht om kans te maken op een bijzondere Malawi-stoel. De stoel was eerder
door een betrokken gever van het eerste uur gedoneerd met natuurlijk als doel
fondsen te werven voor ons project. De opbrengst was een mooi bedrag van
€ 838,-. Onze NLR MBO commissie heeft het nog resterende bedrag van
€ 5.321,- aangevuld om in aanmerking te mogen komen voor de Wilde Ganzen
premie benodigd voor een personeelswoning. Samen met uw financiële steun
en een anonieme donatie hebben we € 18.750,- 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 € 10.312,-.
Wilde Ganzen heeft vervolgens het totaalbedrag overgemaakt naar onze projectpartner. Ook dankbaar zijn we met de
bijdragen van Kerk in Nood en Cordaid, die zij rechtstreeks hebben overgemaakt aan onze projectpartner. Er zijn nog
hostels en een tweede personeelswoning voorzien.

Er wordt gewerkt aan een personeelswoning en het beveiligingshek.
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Elektriciteit in Chipoka
Voor het eind van december willen we het centrum openen en dit lijkt nu goed haalbaar want, na langdurige discussies
hebben we de herziene offerte voor arbeidsloon betaald (€ 3.058,-) aan het electriciteitsbedrijf ESCOM, in de oprechte
hoop dat ze ons centrum op heel korte termijn gaan aansluiten. Het werk kan nl. met 2 weken gereed zijn. Alle zelf
aangeschafte materialen liggen immers al lange tijd te wachten. Ik had een brief geschreven die aan de Minister in Malawi
is voorgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat ESCOM door hem werd aangesproken om serieus in Chipoka te bekijken of we alle
juiste materialen hadden aangeschaft om de benodigde elektriciteit aan te kunnen leggen. We kijken reikhalzend uit naar
de officiële opening in het voorjaar van 2014.

Omdat de pomp kapot is halen de vrouwen en hun dochters water
uit het meer voor het cement, en zij koken ook voor de werkers.

De wasserette en buitentoiletten zijn bijna klaar.

Wat is er nog nodig
Er is heel veel bereikt en zonder uw steun was dit allemaal niet mogelijk geworden. Het centrum en de lodges zijn klaar, er
is een opslaghuisje voor de waterpomp (deze is op dit moment helaas kapot en moet gerepareerd worden), de wasserette
en buitentoiletten zijn klaar, er wordt momenteel gewerkt aan een personeelswoning en het beveiligingshek. Inmiddels
wordt het terrein bewaakt door beveiligingspersoneel, dat ook wordt betaald. Onze projectpartner en de werkers in
Chipoka zijn zeer dankbaar en vragen ons hen nog niet in de steek te laten maar te helpen met de laatste dingen die nodig
zijn. We zijn nu aan het sparen voor matrassen, tafels en stoelen die door onze
timmerman Thomas zullen worden gemaakt, een telefoonaansluiting en een
noodaggregaat.
We zijn vastbesloten dit belangrijke project met uw hulp tot een goed einde te
brengen om te zorgen dat de gehele gemeenschap van Dedza-Chipoka een betere
toekomst tegemoet gaat, door zelf inkomsten te kunnen genereren om financieel
het hoofd boven water te krijgen. Onze werkers zijn heel blij met hun baantje en
klein eigen inkomen. En hoe bijzonder dat wij ons steentje daaraan mogen
bijdragen.
Geweldig bedankt voor uw maatschappelijke betrokkenheid en uw financiële steun.
Thea M.C. van der Helm
voorzitter

Zikomo kwambiri for your support!

*Noot: Niet onbelangrijk om te vermelden is dat alle (on)kosten voor rekening komen van de voorzitter en niet ten laste van
de fondsenwerving. Uw gift gaat voor de volle 100% naar ons project.
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