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Beste Vrienden en Weldoeners,

De zon schijnt naar hartenlust. Bij tijd en wijle geen wolkje aan de lucht. De koukleumen onder ons
genieten. Lekker de koude knoken opwarmen.
Voor de voedselproducenten ziet de wereld er in ons kikkerlandje plots anders uit. De verdroging
moet het hoofd worden geboden. Waterhaspels worden ingezet en grondwater wordt in grote
hoeveelheden opgepompt. De akkers worden er gedurig mee besproeid.
Zittend in de boomgaard en starend naar een verdorde pas geplante pruimenboom moet ik opeens denken
aan onze Malawireis eind augustus vorig jaar. De plekken met de door de Vrienden gerealiseerde
projecten, waterpompen en klaslokalen. De aandacht en zorg die de mensen in de dorpsgemeenschappen voor en met elkaar opbrengen met de steun in de rug van de vrienden van Chiromo.
De droogte in Malawi kan een factor x erger zijn dan in ons normaliter regenrijke polderland en de
mogelijkheden om de gevolgen van de droogte het hoofd te bieden zijn daar een factor x minder.
Goed dat wij samen iets kunnen betekenen voor de kwetsbare mensen in Chiromo en omstreken.

De doelstelling van de Vrienden van Chiromo en hetgeen er met het bijeengebrachte geld inmiddels
tot stand is gebracht blijft ook vandaag de dag jonge mensen inspireren. Dat hebben we gemerkt
tijdens de reacties op Facebook tijdens onze Malawireis vorig jaar. We mochten daardoor eveneens
een aantal nieuwe jonge donateurs verwelkomen. Dit jaar hebben wij een van die jonge mensen, Giel
Braun jr., mogen begroeten als nieuw bestuurslid van de Stichting Vrienden van Chiromo. Giel is
een van origine “Ranzelse jong” en al enkele jaren betrokken bij het wel en wee van onze Stichting.
Fijn dat Giel zijn kennis en kunde wil inzetten.
In de nieuwbrief willen wij weer een aantal projecten onder uw aandacht brengen. Met uw bijdragen
kunnen de mensen in Malawi de toekomst weer een stukje zonniger tegemoet zien !
Een fijne vakantie tijd gewenst.
Bart Verhoeven, secretaris

Beste vrienden van Chiromo,

Mijn naam is Giel Braun Jr. en samen met mijn verloofde Rhodé
Packbier woon ik momenteel in Ubachsberg. Ik ben opgegroeid in
Ransdaal en dan ook al jaren vertrouwd met de Vrienden van Chiromo.
Sinds enkele jaren collecteer ik met de kerstactie voor deze mooie
stichting. Toen Kasper mij in november benaderde om toe te treden tot
het bestuur hoefde ik niet lang na te denken, dit is de kans om mijn
maatschappelijk steentje bij te dragen. Inmiddels hebben we al verschillende vergaderingen gehad en het is mooi om te zien wat jullie hebben
betekend voor onze stichting, maar vooral ook voor de mensen in
Malawi. Samen met jullie werken we aan een duurzame toekomst. Indien
er nog vragen zijn mogen jullie altijd contact met mij opnemen via onze
website www.chiromo.nl of spreek mij aan als we elkaar tegenkomen.

Bouw van school in Ncherenje kan van start gaan
Beste Vrienden,

In onze Kerstnieuwsbrief schreef ik over ons
bezoek aan Ncherenje, een nieuw dorp nabij
Muona en Chiromo. Het dorp is ontstaan, toen
de bevolking zich tijdens de overstromingen van
enkele jaren geleden gedwongen zag om vanuit
de lager gelegen naar de hoger gelegen gebieden
te trekken. Uiteraard moeten daar nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd, zoals een lagere
school. De lessen worden nu gegeven in tijdelijke onderkomens, die weinig of geen bescherming bieden tegen regen en wind.

Tijdens ons recente bezoek aan William Allen
beloofden wij hem, dat de Vrienden van Chiromo
hulp willen bieden bij de financiering van de
bouw van de school. Zoals gebruikelijk verwachten wij dan wel een eigen bijdrage van de
bewoners van het dorp. Hierbij denken wij aan
het naar de bouwlocatie brengen van metselzand
en stenen voor de fundering, alsmede aan handen spandiensten bij het produceren van brikken
en de bouw van de school. Immers door het
leveren van een eigen bijdrage wordt het hun
school. “Ownership” is van groot belang bij het
in stand houden en realiseren van de schoolebouwen. Door dit eigenaarschap voelen de
bewoners zich meer betrokken en wordt
onderhoud sneller door hen opgepakt. Een
andere reden is, dat wij de Malawianen niet als
afhankelijk van onze hulp beschouwen, maar
graag mensen zien, die hun eigen toekomst ter
hand nemen. Ze hoeven niet alleen maar de

Afvoergoten regenwater hersteld.
Beste Vrienden,

Tijdens het bezoek aan Malawi van Bart,
Kasper en mij bezochten we diverse scholen,
waarbij de Vrienden van Chiromo vanwege
restauratie of nieuwbouw betrokken waren.

Bij inspectie van de lagere scholen van Lobeni
en Masangala ontdekten we, dat de afvoergoten
van het regenwater niet meer naar behoren
functioneerden. Regenwater wordt niet, zoals
bij ons, via dakgoten en regenpijpen afgevoerd.
Tropische regenbuien gaan gepaard met zoveel
regenwater, dat dakgoten die hoeveelheid nooit
afgevoerd krijgen. Daarom wordt ter bescherming van de gevel en de fundamenten een gro-

hand op te houden, maar moeten ook zelf de
handen uit de mouwen steken en samen bouwen
aan een betere toekomst voor zichzelf en hun
kinderen. Wij willen hen daar graag bij helpen,
maar dan samen met hen.

William Allen heeft allereerst een aantal gesprekken gevoerd met de regionale bestuurders en de
bevolking en zo geprobeerd om hun uit de
slachtofferrol te halen. Tijdens en na de overstromingen kwam er noodhulp in de vorm van
voedsel en tenten. De tenten ruilde men vrij snel in
voor eenvoudige, maar degelijke nieuwe huizen.
Toen de directe noodhulp werd gestopt, werd er
wat betreft de voedselvoorziening aanvankelijk
afgewacht, wat er nog van elders was te krijgen.
Het duurde een tijdje voor de dorpsbewoners
inzagen, dat ze zelf aan het werk moesten.

Inmiddels is de afwachtende houding afgenomen en zijn de bewoners de draad van het leven
weer gaan oppakken. Zo ook, wat betreft de
bouw van de nieuwe lagere school. Tussen hun
eigen werkzaamheden door zijn ze begonnen
met het verzamelen van grotere stenen voor de
fundamenten. De rest zal ongetwijfeld volgen.

Beste Vrienden,
We zijn erg blij met de mentaliteitswijziging bij
de bevolking van Ncherenje. We houden contact
met William Allen om te bezien of en hoe we,
buiten de financiële hulp om, nog op een andere
wijze kunnen helpen.

ter dakoverstek gemaakt. Ongeveer een meter
uit de gevel wordt op de grond een grote
betonnen goot gemaakt, die meestal een
doorsnede van meer dan een halve meter heeft.
Tussen de goot en de gevel wordt beton gestort,
zodat het water wegstroomt en niet onder de
fundamenten van de gebouwen kan spoelen.

De afvoergoten van de scholen van Lobeni en
Masangala waren in een zodanige slechte staat,
dat het regenwater de fundamenten vrijelijk kon
bereiken. Pastoor Simbota verzocht ons te
helpen bij de aankoop van cement. Hij wist de
hoofdonderwijzer en de bewoners van de dorpen te bewegen de handen uit de mouwen te
steken. Voordat het regenseizoen aanbrak, had
pastoor Simbota, samen met een aantal inwo-

ners, al de nodige preventieve reparaties uitgevoerd. Daarna
werden de goten tijdens de droge periode volledig hersteld.
Beste Vrienden,
Zo konden we met een kleine bijdrage onzerzijds voorkomen,
dat de scholen van Lobeni en Masangala door grote hoeveelheden regenwater onherstelbaar beschadigd zouden raken.
Servé Kengen

Herstelde regenwatergoot

Bouw lagere school van Lulanga vordert gestaag.
Beste Vrienden,

Kort na het verschijnen van onze Kerstnieuwsbrief kregen we van Bisschop Stima van het Bisdom Mangochi het verzoek om te helpen bij het
bouwen van een gecombineerde lagere en
middelbare school te Lulanga, Dit is een grote
parochie, die ligt ingeklemd tussen het Malawimeer en Mozambique. Twee jaar geleden hebben
de Vrienden van Chiromo daar al hulp verleend
bij het slaan van een waterpomp.

Tijdens ons bezoek aan Malawi vertelde Bisschop Stima ons, dat hij van plan was deze school
in Lulanga te bouwen. Hij was in gesprek met de
bestuurders van het gebied en met de plaatselijke pastoor. Hij presenteerde ons een uitgewerkt plan en een begroting, die al door het lokale
bestuur in Malawi waren goedgekeurd.

Inmiddels heeft de Bisschop ons gemaild, dat het
bouwproject van start is gegaan. De brikken zijn
enkele weken geleden gebakken en het bouwterrein is uitgezet. In de komende weken zullen de

fundamenten worden gestort, zodat spoedig gestart kan worden met het metselen van de muren.

Tegelijk met de bouw van de school is ook een
buitenschools project opgestart, dat veel aandacht van de bevolking krijgt. In dat project
staan sanitatie en ontbossing centraal. Sanitatie
is niet vreemd voor Malawianen, maar het consequent gebruik maken van een toilet en daarna
de handen te wassen is in Malawi nog steeds geen
algemeen gebruik. Het gaat niet alleen om sanitaire voorzieningen, maar vooral ook om de
bewustwording van en educatie over nut en
noodzaak van goede hygiënische leefomstandigheden. Ook het min of meer verplicht kweken
en planten van bomen om de ontbossing tegen te
gaan, dat nu voor hen nog onbekend terrein is,
zal ter hand worden genomen.
Beste Vrienden,
In de volgende nieuwsbrief hopen we u meer
over het totale project te kunnen vertellen.

Vonken middelbare school te Bango - Vonkeni
Beste vrienden van Chiromo,

In onze vorige nieuwsbrief vermeldden wij, dat het schoolbestuur van de Vonken middelbare school
zelf samen met de leerlingen de funderingen en de ruwe vloer van de school hadden gemaakt en dat
de brikken klaar stonden om de muren mee op te metselen. Wij hadden aan pastoor Simbota steun
toegezegd voor de aanschaf van bouwmaterialen, zoals cement, hout en spijkers en voor de betaling
van de aannemer, die de school verder zou afbouwen.

Maar in de afgelopen maanden mailde pastoor Simbota ons diverse malen, dat er nogal wat
problemen waren ontstaan. Doordat er in Malawi een groot tekort aan elektriciteit was, kon de
cementfabriek niet genoeg cement produceren. Door de schaarste duurde het lang voor de
benodigde cement kon worden geleverd. Bovendien kwam de aannemer terug op de overeengekomen prijs. De verhoging was dusdanig, dat pastoor Simbota besloot een andere aannemer te
zoeken. Dat lukte hem uiteindelijk. Op dit moment is de bouw van de twee klaslokalen zover
gevorderd, dat ze naar verwachting bij aanvang van het nieuwe schooljaar in gebruik kunnen
worden genomen.

www.drukkerijcomar.nl

Nieuwe lokalen Vonken school
Beste vrienden,
Binnenkort wordt er, mede dankzij onze financiële steun, weer een project succesvol afgerond.
Pastoor Simbota wil zijn Vrienden van Chiromo namens het bestuur en de leerlingen van de Vonken
middelbare school daarvoor hartelijk dank zeggen.

School wordt nog meer het middelpunt van gemeenschappen.
Beste Vrienden,

Eind oktober 2017 bezocht ik weer enkele grotere hulporganisaties om af te stemmen, welke projecten de Vrienden eventueel kunnen oppakken en hoe wij het een en ander kunnen faciliteren en organiseren. In samenwerking met deze groetere hulporganisaties zijn groetere projecten mogelijk dan de
draagkracht van de Vrienden alleen. Bovendien maken we gebruik van elkaars kennis. Enkele Duitse
hulporganisaties waarmee ik gesproken heb, zijn van mening, dat scholen een veel bredere functie in
het maatschappelijk leven zullen moeten gaan vervullen.

De Vrienden van Chiromo hebben in het verleden al bij enkele scholen toiletten laten bouwen en waterpompen laten plaatsen. De waterpompen hadden altijd al een gecombineerde bestemming, namelijk
voor zowel scholen als gemeenschappen. Volgens de grotere organisaties vormen toiletten en schoon
water de basis voor een doordachte sanitatie. In de toekomst zal men de scholen in ontwikkelingslanden veel meer gaan betrekken bij het bewust maken van de bevolking, dat de gang naar de wc
alleen nog op toiletten dient te gebeuren en dat wassen van handen essentieel is. Door de kinderen
steeds opnieuw hierop te wijzen, zullen ze deze basisvaardigheid mee naar huis nemen en daar
vervolgens bewust keer op keer onder ieders aandacht brengen.
Een ander belangrijk en noodzakelijk bewustwordingsproces is het kweken en planten van bomen.
Malawi is onderhevig aan een dramatische ontbossing. Stookhout en houtskolen zijn nodig voor het
koken van maaltijden, waardoor de ontbossing steeds verder voortschrijdt. Daardoor neemt de erosie
toe en blijft er steeds minder vruchtbare grond over voor het verbouwen van gewassen. Daarom
wordt op scholen aan kinderen het belang van nieuwe aanplant van bomen bijgebracht. Ze krijgen
geleerd hoe ze bomen moeten zaaien, opkweken en vervolgens planten en onderhouden. Naast
bomen voor bossen zullen er ook fruitbomen gekweekt worden. De doelstelling is dat ieder kind per
jaar 5 bomen kweekt en vervolgens plant. Uitgaande van gemiddeld 1.000 kinderen per lagere
school zijn dit 5.000 bomen per jaar.
De vorengenoemde buitenschoolse en maatschappelijke activiteiten hebben wij inmiddels aan al onze
nieuwe projecten gekoppeld. Bij aanvragen voor steun vragen wij, naast een begroting voor nieuwe klaslokalen, ook hoe deze activiteiten geïmplementeerd en georganiseerd kunnen worden en hoe de doelstellingen kunnen worden gehaald. Wij hopen, dat wij op deze wijze naast het faciliteren van
schoolgebouwen ook bijdragen aan een betere gezondheid en een schoner milieu in Malawi.
Servé Kengen
Beste Vrienden van Chiromo, U kunt ook onze website bezoeken: www.chiromo.nl
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