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Beste Vrienden van Chiromo,

Meer dan een jaar geleden waren Servé Kengen, Bart Verhoeven en ondergetekende in Malawi om
de projecten te bezoeken die de Vrienden van Chiromo mogelijk gemaakt hebben. Met veel voldoe-
ning kijk ik terug op deze reis en onze ervaringen in Malawi en de ontmoeting met de Malawianen.
We kijken terug om te leren wat goed heeft uitgepakt en wat bijstelling behoeft om het in de toekomst
beter te laten lopen. Onze verwachtingen in het verleden zijn uitgekomen, of juist niet, en kleuren
onze visie op de toekomst. Alleen achteruit blijven kijken, helpt ons echter niet vooruit.

Met Kerstmis kijken we vaak achteruit om van daaruit ook vooruit te kijken. Zonder inzicht in het
verleden is er geen goed zicht op de toekomst. Vooruit en achteruit zijn dan ook met elkaar verbonden.
In een auto is dat letterlijk het geval en zonder beide ruiten te kunnen gebruiken, rijd je uiteindelijk
ergens tegenaan. 

Voor Malawi kijken we ook vooruit. We zien nieuwe initiatieven en hebben inmiddels met nieuwe
project-dragers kennisgemaakt. In deze nieuwsbrief kunt u erover lezen. Ook blijkt dat niet alle ver-
wachtingen uit het verleden uitkomen en het bestuur durft dan ook de keuze aan om een pas op de
plaats te maken voor een bepaald project, dat wat meer tijd nodig heeft om de eigen verantwoorde-
lijkheid te laten groeien. We doen het goed of we doen het niet. Als we over een jaar achteruit kijken,
willen we het gevoel hebben dat we verantwoord met de ons toevertrouwde gelden zijn omgegaan. 

Achteruit kijkend willen we u van harte bedanken voor uw ondersteuning van de projecten van de
Vrienden van Chiromo. Vooruit kijkend willen we u vragen om met ons te blijven optrekken en fi-
nancieel mede mogelijk te blijven maken, dat onze medemens in Malawi positief vooruit kan kijken.
Namens het bestuur en onze projectcoördinator wens ik u vooruit kijkend op het nieuwe jaar 2019
alle goeds en veel gezondheid en een zalig Kerstfeest!

Kasper Donners

De bouw van de school in Lulanga verloopt traag

Beste Vrienden,
Dit voorjaar verzekerde bisschop Stima ons nog, dat de bouw van de school in Lulanga voorspoedig
verliep. Maar de bisschop wist toen nog niet, dat de productie van cement in Malawi stil zou komen
te liggen, omdat er in het gebied van Mangochi een tekort aan elektriciteit was ontstaan. 
Na overleg besloten bisschop Stima en de aannemer de bouw te stoppen totdat er weer cement te
koop zou komen tegen een acceptabele prijs. De fundamenten en de betonnen vloeren  van de klas -
lokalen waren toen al gereed.

De bisschop is begonnen met het samenstellen van een comité, dat ervoor gaat zorgen dat elke leer-
ling per jaar vijf boompjes gaat kweken en planten. Hiermee wil hij de ontbossing tegengaan en de



leerlingen ervan bewust te
maken, dat de toekomst en
leefbaarheid van het land in
hun eigen handen ligt. Dit gaat
ook onderdeel uitmaken van
het lesprogramma, waarin de
leerlingen geleerd krijgen duur -
zaam voedsel te produceren.
Uiteraard is dit onderdeel al-
leen voor de hogere klassen be-
doeld.

Verder moet het comité ervoor
gaan zorgen, dat in het basison-
derwijs ook lessen in hygiëne
een belangrijke plek krijgen.
Het is immers van groot belang
voor hun eigen gezondheid, dat
de kinderen vanaf jonge leef-
tijd geleerd krijgen toiletten te
gebruiken en vaker hun handen
te wassen. Het is ons streven om
via de kinderen ook de ouders
te doordringen van de nood-
zaak van hygiëne in huis en op
school. 

Beste Vrienden,
Op dit moment is de bouw van
de school weer opgestart, omdat
er mondjesmaat cement beschik -
baar is gekomen. De kleine bouw -
ploeg heeft aangegeven, ondanks
het begin van het regenseizoen,
toch verder te willen gaan met
de bouw. Wel in een aangepast
tempo, afhankelijk van de be-
schikbaarheid van cement en
de weersomstandigheden.
Bij het realiseren van projecten 

treden er in Malawi altijd wel
tegenslagen op. Meestal heb-
ben die te maken met extreme
weersomstandigheden. Het doet
ons deugd te zien, hoe deze te-
genslagen door de mensen wor -
den aangepakt en hoe er wordt
gezocht naar oplossingen. Het
gezamenlijk streven van de
Malawianen naar oplossingen
voor problemen heeft een ver-
sterkend effect op hun gemeen-
schapszin!
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Nyambalo vraagt om onze steun voor een waterpomp
Beste Vrienden van Chiromo,
Vanuit de parochie Bvumbwe bereikte ons het verzoek om steun voor het aanleggen van een water-
pomp te Nyambalo.
Sinds jaar en dag worden Montfortanen benoemd tot pastoor van de parochie Bvumbwe, omdat de
congregatie in deze parochie een klooster heeft. Na hun priesterwijding beginnen de jonge Mont-
fortanen meestal hier aan hun pastoraat. Zo ook Samuel Satiele, de nieuwe pastoor van Bvumbwe.
Pastoor Satiele is pas gewijd en heeft de parochie overgenomen van pater Makina, die elders is gaan
werken. Tijdens de verkenning van zijn parochie sprak pastoor Satiele met de inwoners van het
dorp Nyambalo. Ze gaven hem te kennen, dat ze heel graag willen beschikken over een eigen wa-
terpomp. Nu zijn ze nog aangewezen op het minder schone water van een riviertje, nabij het dorp.
Of ze moeten zo’n anderhalve kilometer ver lopen naar een waterpomp in een ander dorp.
Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen, dat ieder mens recht heeft op schoon drinkwater. 
Vanzelfsprekend zal dat de hygiëne bevorderen,  waardoor er minder ziekten zullen ontstaan.
Beste Vrienden, weer een project waaraan de Vrienden van Chiromo een bijdrage kunnen leveren.
Het zal een positieve impact hebben op het leven van velen!

Website “Vrienden van Chiromo”
Beste Vrienden van Chiromo, U kunt ook onze website bezoeken: www.chiromo.nl

Funderingen Lulanga
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Beste Vrienden van Chiromo,
In onze nieuwsbrief van deze
zomer meldden we, dat de bouw
van de lagere school te Nche-
renje van start zou kunnen gaan.
Door overstromingen moesten
de bewoners van lager gelegen
gebieden nabij Muona en Chi-
romo in 2015 noodgedwongen
verhuizen naar dit hoger gele-
gen gebied. Ze kregen aanvan-
kelijk noodhulp in de vorm van
voedsel en tenten. Toen ze zich- 
zelf weer enigszins konden be-
druipen, begonnen ze zelf pri-
mitieve onderkomens te bou -
wen in Ncherenje. De kinderen
waren voor onderwijs aange-
wezen op een schamele behui-
zing in de buitenlucht. William
Allen deed een beroep op de
Vrienden van Chiromo voor de
bouw van een lagere school en
overlegde hierover met be-
stuurders uit het gebied en met
de bevolking van Ncherenje.
Deze zomer hadden we de in-
druk, dat de bewoners van dit
nieuwe dorp  hun slachtofferrol
te boven waren gekomen. We
hadden de verwachting, dat ze de
handen uit de mouwen zouden
gaan steken voor het realiseren
van nieuwe voorzieningen, waar -
onder een lagere school. We
kwamen tot deze conclusie, om-
dat een aantal dorpelingen ge-
start was met het verzamelen
van grotere stenen voor de fun-
dering van de school. Helaas
vielen ze daarna weer terug in
hun passieve rol van voorheen
en ging hun slachtoffergevoel
weer de boventoon voeren. Ze
gingen opnieuw een afwach-
tende houding aannemen in de
veronderstelling, dat alle hulp
wel weer van buiten zou komen.

Beste Vrienden,
De Vrienden van Chiromo vin-

den, dat onze medemens in
Malawi hulp verdient bij het op -
bouwen van zijn toekomst. We
bieden graag onze steun  bij het
realiseren van gemeenschaps-
voorzieningen, maar we kun-
nen enkel de financiële kant
van een project op ons nemen.
Van de ontvangende gemeen-
schap verwachten we ook een
bijdrage, niet in geld maar in
inspanning en meewerken.
Daardoor gaan gemeenschap-
pen zich eigenaar van een pro-
ject voelen en proberen het daar-
na zelf in stand te houden. 
Voor een gevende partij is het
van groot belang dat de Mala-
wianen zich eigenaar voelen
van een project en we willen
geen afhankelijkheidsrelatie
creëren. Samen optrekken is
van belang en daarbij hoort een
inspanning van beide kanten.
Voorlopig moeten we het pro-
ject Ncherenje dan ook aan-
houden totdat het project in
samenwerking gerealiseerd kan
worden.

De school van 
Lobeni wil 
nieuwe klaslokalen
Beste Vrienden van Chiromo,
In september 2017 waren Kas-
per Donners, Bart Verhoeven
en ik te gast bij de lagere
school van Lobeni. Wij werden
vergezeld door pastoor La-
wrence Simbota. Hij is een
goede bekende van ons en niet
alleen onze contactpersoon
voor deze school, maar ook
voor veel andere projecten in
de omgeving. Bij aankomst
werden we verwelkomd door
een schare zingende schoolkin-
deren en het hoofd van de

school, mevrouw Chikoja, die
tevens chief van het dorp is.
De school, met vier klasloka-
len en een kantoorruimte, als-
mede de verderop gelegen
onderwijzershuizen, zagen er
zeer goed onderhouden uit. Tij-
dens ons onderhoud met het
schoolhoofd bespraken we de
overgangscijfers van de kinde-
ren en de wensen van het
schoolbestuur voor de toekomst
van de school. Het bestuur wil
de school, die thans bestaat uit
slechts vier klassen, uitbreiden
tot een volledige lagere school.
Het aantal kinderen in Lobeni is
zodanig gegroeid, dat uitbrei-
ding van de school noodzake-
lijk is. Bovendien hoeven de
grotere kinderen dan niet meer
door weer en wind te voet naar
de school in het afgelegen 
Masangala. 
Dat de betrokkenheid van de
bewoners van de verschillende
dorpen rond de Lobeni-school
groot is, blijkt uit het feit, dat
ze reeds zijn begonnen met het
bakken van brikken en het ver-
zamelen van grote stenen voor
de funderingen. Voor de aan-
koop van cement, dakplaten,
dakspanten e.d. en voor het in-
huren van professionele bou-
wers, doet men een beroep op
de  Vrienden van Chiromo.

Beste Vrienden,
Het bevorderen van educatie is
de beste vorm van ontwikke-
lingshulp. Daarbij komt het en-
thousiasme van de bevolking
van Lobeni en de toezegging
van pastoor Simbota, dat hij het
project zal begeleiden. Ze staan
er borg voor, dat dit project zal
slagen en is voor ons dus een
goede reden om het bij u aan te
bevelen! Servé Kengen 

Bouw lagere school Ncherenje uitgesteld
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De Middelbare School van Bango is in gebruik genomen
Beste Vrienden van Chiromo,
Ondanks nogal wat communicatieproblemen
met onze mensen in Malawi, heb ik contact
kunnen opnemen met pastoor Simbota. Hij
liet ons weten, dat de nieuwe klaslokalen van
de Vonkeni middelbare school in Bango in-
middels in gebruik zijn genomen.
Aanvankelijk waren er problemen met de
aannemer, waardoor pastoor Simbota op zoek
moest gaan naar een nieuwe. Daarna diende
er zich een volgend ernstig probleem aan.
Door de aanhoudende droogte en dientenge-
volge de lage waterstand in het meer van Malawi daalde ook de waterstand in de Shire rivier, waar de water-
krachtcentrales van Malawi zijn gelegen. Door het tekort aan elektriciteit wordt de stroom per regio tijdelijk
afgesloten, waardoor huishoudens en ook fabrieken urenlang en soms zelfs dagen aan een stuk, geen elektri-
citeit hebben. Hierdoor wordt ook de cementfabriek hard getroffen en kan die niet voldoen aan de vraag.
Om de klaslokalen te kunnen bouwen moest pastoor Simbota dus alles in het werk stellen om cement te krijgen,
en dat ook nog tegen acceptabele prijzen. Ook de aanvoer van dakplaten vanuit Zuid Afrika stagneerde, waardoor
de levering van deze platen voor de dakbedekking ook vertraging opliep.
Maar nu, beste Vrienden, kan de Bango middelbare school, bij ons ook bekend als de “Vonkeni”, volop gebruik
maken van de zo lang gewenste klaslokalen.
Het onderwijzend personeel en de honderden leerlingen zijn de Vrienden van Chiromo hiervoor erg dank-
baar! Uw redacteur

Pastoor Kwabaibai vraagt om onze hulp
Beste Vrienden van Chiromo,
Via Aartsbisschop Msusa bereikte ons een verzoek van pastoor Kwabaibai om onze hulp. Hij is een goede
bekende van ons en sedert een jaar pastoor van de parochie Nyungwe. Deze parochie is gesticht door de
Montfortanen en ligt aan de weg van Limbe naar Zomba. De Montfortanen zijn meer dan twintig jaar ge-
leden uit deze parochie vertrokken. Sindsdien zijn er enkele pastoors geweest, die weinig of geen affiniteit
hadden met de parochie, waardoor zaken zijn verwaarloosd.  
Aartsbisschop Msusa verzocht pastoor Kwabaibai om de parochie Nyungwe, die uit diverse dorpen bestaat,
nieuw leven in te blazen.
Na een bezoek aan de gehele parochie, met zeven uit-kerken in grotere dorpen, is pastoor Kwabaibai tot
de conclusie gekomen, dat er in de komende jaren bergen werk zijn te verzetten. Zo dienen de lagere scho-
len opgeknapt, uitgebreid of zelfs geheel vernieuwd te worden.
Bij het opknappen van de scholen ziet de pastoor een belangrijke taak weggelegd voor de bevolking. Hij is
van mening, dat de dorpsbewoners veel herstelwerkzaamheden zelf kunnen uitvoeren, zonder hulp van bui-
tenaf.
Voordat er wordt overgegaan tot nieuwbouw, moeten echter allereerst de nog in redelijk goede staat ver-
kerende schoolgebouwen worden opgeknapt.
Nabij de pastorie is een middelbare kostschool voor meisjes. De meisjes verblijven er gedurende het gehele
jaar in een internaat. Dit internaat is in redelijk goede staat en hoeft alleen maar opnieuw te worden ge-
schilderd. Maar helaas is de waterpomp stuk en het boorgat opgedroogd, waardoor de meisjes nu een uur
moeten lopen om water te halen.
Voor de veiligheid van de meisjes wil pastoor Kwabaibai dichtbij het internaat of liefst op het internaat-
terrein zelf, een nieuwe put laten aanleggen. Hiervoor vraagt hij de hulp van de Vrienden van Chiromo.
Beste Vrienden,
Het is onze taak om pastoor Kwabaibai te steunen bij zijn zware opgaves. Bij een meisjesinternaat is een
veilige plek voor het oppompen van schoon drinkwater van groot belang. Daarom bevelen wij ook dit pro-
ject van ganser harte bij u aan.


