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 – december 2015

Lieve vrienden en vriendinnen van TIMALAWI,
In de hoop dat alles goed met u gaat, zeggen wij u, onze trouwe donateurs, grote dank voor uw betrokkenheid en uw
donaties. Zoals eerder aan u gemeld, bieden we nu op kleinere schaal onze steun aan de kansarme jongeren in het
veraf gelegen, zeer arme plattelandsdorp Matumba in Malaŵi.

(Geen) Elektriciteit in Matumba
Met uw financiële bijdrage hebben we MKW 924.000,- (= € 1.980,-) kunnen betalen aan ESCOM om de twee
maïsmolens, die de gemeenschap in Matumba zelf bij elkaar had gespaard, aan te kunnen sluiten op het
electriciteitsnetwerk. Met deze kleine ontwikkeling kunnen de dorpelingen wat inkomsten genereren.
Echter, ondanks dat al lang geleden alle palen en bedrading zijn aangelegd, door een zeer grote projectbijdrage van
een Amerikaanse organisatie, om de afgelegen plattelandsdorpen eindelijk ook op het electriciteitsnet aan te kunnen
sluiten, laat ESCOM met vage excuses als klimaatverandering, de mensen in het arme dorp Matumba in de kou staan.
Zeer teleurstellend. De dorpelingen hebben al bijna een jaar geleden een aanvraagformulier moeten indienen om op
het aangelegde electriciteitsnetwerk aangesloten te mogen worden.
Schoolgeld voor onze weesmeisjes
Voor het gehele schooljaar 2015-2016 hebben we € 2.010,- betaald voor Fygenia, Rachael, Rose en Bernadetta, dit is
inclusief reiskosten, zakgeld en persoonlijke verzorgingsartikelen (zeep, tandpasta, schriften, pennen etc.).
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V.l.n.r. Magdalena, Rose, Fygenia, Rachael en Zabera met hun oma.
Magdalena, die haar school inmiddels heeft afgerond, was het afgelopen jaar thuis om in het huishouden mee te
moeten helpen. Dit jaar heeft ook Zabera met goede cijfers haar diploma gehaald. Zij willen nu allebei heel graag een
(3-jarige) training volgen voor Hotelmanagement in Lilongwe, i.p.v. een computercursus. De kosten hiervoor zijn mij
nog niet bekend maar we zullen proberen hen hiermee te helpen.
Solar in Matumba
Op de valreep hebben we als kerstkadootje nog € 775,- kunnen overmaken
om de solarinstallatie met speciale accu voor het solar strijkijzer te mogen
realiseren, zodat er voortaan genoeg warm water (o.a. om de was te doen
en te douchen) en licht aanwezig is, en ook Anakwenda op solar kan strijken
in plaats van het zeer ongezonde houtskool.
Bankkosten in Nederland
Tot mijn grote spijt en ergernis heeft de bank dit jaar ons speciale
donatiearrangement, dat ik indertijd had weten los te peuteren, laten
vervallen en nu ontvangt Timalawi sinds de zomer een rekening van € 6,35
aan kosten per maand. Dit is € 76,20 per jaar, en op een bedrag van
bijvoorbeeld € 775,- is dit al 10% aan kosten. Als ANBI mag je maar 10%
kosten maken op je fondsenwerving! Helaas is aan mijn herhaalde verzoek
om kwijtschelding c.q. vermindering van deze kosten geen gehoor gegeven. Wij vallen onder de regeling van
verenigingen/stichtingen en dan heb je een zgn. zakelijke rekening. Persoonlijk vind ik een kleinschalig particulier
initiatief voor een goed doel toch iets heel anders dan een onderneming die omzet draait, maar daar was de bank niet
gevoelig voor. Dit zou voor mij eigenlijk reden genoeg zijn om de rekening op te zeggen en een privé-rekening te
openen maar omdat we transparant willen en moeten zijn is dit jammer genoeg geen optie.
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Alle goeds en hartelijke groeten uit Matumba

Namens TIMALAWI en onze mensen in Matumba, wens ik u van harte alle goeds!

Th.M.C. van der Helm, voorzitter
21 december 2015
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