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Beste Vrienden van Chiromo,
Op 14 maart 2019 raasde cycloon Idai over Malawi. De cycloon kwam aan land in Mozambique
en trok daarna door naar Zimbabwe en Malawi. In Mozambique werd zelfs de op één na grootste
stad, Beira, verwoest. Gevreesd wordt dat dit kan uitgroeien tot de grootste weer-gerelateerde
natuurramp ooit in deze regio volgens UNHCR. In deze nieuwsbrief leest u een aantal projecten
waarbij we proberen ons steentje bij te dragen in de enorme ravages die zijn aangericht. Ook in
het klein kunnen we door onze projecten iets betekenen voor mensen. We waarderen het heel erg
dat u ons daarbij steeds ondersteunt.

Veel waardering kreeg op de vooravond van Koningsdag ook onze projectcoördinator Servé
Kengen. In aanwezigheid van familie, vrienden en bestuursleden van de stichting ontving Servé een
koninklijke onderscheiding en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De
onderscheiding werd uitgereikt in Vroenhof, waar Servé werkt voor de Montfortanen. 
De afgelopen 30 jaar heeft Servé zich steeds ingezet voor de mensen veraf in Malawi en voor
mensen dichtbij in zijn woonplaats Valkenburg. Nogmaals van harte proficiat met deze waardering!

Een lintjesregen in Nederland en een cycloon in Malawi doen ons weer beseffen dat we
verantwoordelijk zijn voor elkaar. Dichtbij en veraf hebben mensen hulp nodig van hun naaste.
Onze medemens in Malawi blijft daarbij op ons rekenen. U krijgt er geen lintje voor maar
hopelijk heeft u wel voldoening van uw giften aan de Vrienden van Chiromo. Het is goed om te
weten dat 95% van uw donaties aankomen bij de projecten en slechts 5% aan kosten opgaan.
Samen met u kunnen we van betekenis blijven voor de mensen in Malawi.

Fijne zomer gewenst!

Namens het bestuur van de Vrienden van Chiromo, Kasper Donners voorzitter

Cycloon Adai teistert Malawi 

Beste Vrienden van Chiromo,

Op 14 maart werd de Zuid-Oost kust van Afrika geteisterd door de cycloon Adai. Mozambique,
liggend aan de kust van de Indische oceaan werd het zwaarst getroffen. De cycloon nam niet in kracht
af en stevende af op het zuiden van Malawi, het gebied waar wij als stichting Vrienden van Chiromo
in de afgelopen 60 jaar gewerkt hebben.

Hevige stormwinden en zware regenval legden het land stil. Huizen stortten ineen, wegen spoelden
weg elektriciteit en telefoonkabels knapten en grote delen van het land kampten met zware
overstromingen. Bijna 950.000 mensen verloren hun huis en andere bezittingen en vele
honderdduizenden andere leden verdere grote schade. En tot overmaat van ramp ging vrijwel de
gehele oogst verloren.

Malawi is weer terug geworpen op de situatie tientallen jaren geleden!



Voor de getroffen gebieden kwam er snel noodhulp vanuit de gehele wereld in de vorm van bij-
dragen voor de eerste levensbehoeften. Het betrof voedsel, schoon drinkwater en tijdelijke onder-
komens voor de daklozen.
Deze hulp is echter van tijdelijke aard, en uiteindelijk zal de Malawiaanse bevolking de opbouw van
het land zelf ter hand moeten nemen. Het herstel zal vele jaren gaan duren waarbij steun vanuit
het buitenland hard nodig zal blijven. Voor de grotere infrastructurele projecten ligt de prioriteit
bij het herstel van het elektriciteitsnet, het telefoonnetwerk en de vele vernielde wegen. De zorg
voor het herstel van deze infrastructurele projecten ligt bij de overheid.

De zorg voor het herstellen van de leefomgeving en de gemeenschapsvoorzieningen ligt bij de
bevolking zelf. Tientallen duizenden huisjes moeten worden herbouwd, akkers hersteld en nog
enigszins werkende drinkwatervoorzieningen opgeknapt te worden.
Honderden scholen hebben zwaar geleden onder de cycloon en vele kleine “bush”-kliniekjes zijn
niet meer te gebruiken. 

De grotere hulporganisaties zien hulp bij het herstel van de gemeenschapsvoorzieningen
waarmee vele jaren gemoeid zijn niet tot hun taak.
Daarom zijn kleinere organisatie zoals de stichting Vrienden van Chiromo van cruciaal belang
voor het herstel van deze voorzieningen. Organisaties die bij het verlenen van hulp blijven
volharden waar andere stoppen.

Op dit moment zijn er al verzoeken vanuit Malawi binnengekomen, verzoeken waar ook al invulling
aan gegeven is.
Om te kunnen blijven helpen is hulp van u allen heel hard nodig.

Machemba behoort tot de parochie Bvumbwe
gelegen in het zuiden van Malawi. De parochie
die al jaar en dag bedient wordt door de Mont-
fortanen en waar nu sinds kort pater Samuel
Satiele pastoor is.
Ook deze parochie is getroffen door de cycloon
Adai waardoor vele gebouwen vernield of
zwaar beschadigd zijn.

Een van de gebouwen is de St. Williams Church
lagere school. Het schoolgebouw diende tot
voor 15 jaar geleden als een kleine kerk. De
ruimte van de kerk was ingedeeld in een aantal
klaslokalen waardoor de kinderen vanuit de
buurt naar school konden gaan.
Door de cycloon is het dak weggewaaid en
staan de muren nog rechtop. Na bestudering
van de foto’s die toegezonden waren door
pastoor Satiele is geadviseerd niet meer te in -
vesteren in dit gebouw. De muren zijn van zo
een slechte kwaliteit dat het beter zou zijn om
nieuwe klaslokalen te bouwen.

De vrienden van Chiromo hebben 12 jaar ge -
leden Machemba school hersteld en nieuwe
klas- lokalen bijgebouwd. Machemba school 

ligt zeer dicht bij St. Williams Church school.
Pastoor Satiele kwam hierdoor op de gedachte
om in plaats van nieuwe klasgebouwen bij St.
Williams te bouwen de Machemba school uit te
breiden. Hierdoor kan gebruik gemaakt wor -
den van de stabielere structuur van de Ma-
schemba school en schoolbestuur, en de door-
stroming van de leerlingen veel beter is.

Voorafgaand aan de cycloon Adai was de be-
volking van Machemba al bezig met voor-
bereidingen om de school uit te breiden.
Pastoor Satiele, maar ook zijn voorganger pas-
toor Makina, hadden de bevolking hiertoe
aangespoord om bij het verzoeken tot finan-
ciële hulp al een eigen bijdrage getoond kan
worden. De bakstenen zijn al reeds gemaakt
en het metselzand is al aanwezig. Zo kan zeer
snel begonnen worden met de bouw.

Doordat de bevolking al reeds voor de cy-
cloon de voorbereidingen tot de bouw getrof-
fen had, en de noodzaak tot vernieuwing-
/uitbreiding van klaslokalen in dit gebied
noodzakelijk is, is dit project aanbevelings-
waardig. 

Machemba school dient uitgebreid te worden.



Waterpomp Nyambalo in gebruik genomen
In onze vorige nieuwsbrief
kon digden wij aan, dat wij
pastoor Satiele financieel
zouden gaan steunen bij de
aanleg van een waterpomp in
Nyambolo. De pastoor had al
contact gehad met de aan -
nemer, die gespecialiseerd is
in het boren van pompgaten
en het plaatsen van pompen.
Nadat de meest geschikte plek
was geselecteerd, werd 54 meter
diep geboord voor drinkwater.

De hoeveelheid water, die kan
worden opgepompt, is vele
malen groter dan nodig en zal
ruimschoots voorzien in de behoefte aan drinkwater voor de komende jaren. 

De bevolking van Nyambalo is de Vrienden van Chiromo zeer dankbaar, want het hebben van
drinkwater op loopafstand is voor hen een grote luxe. Zeker nu door de cycloon Idai het
rivierwater sterk is vervuild en de weg naar de dichtstbijzijnde pomp buiten het dorp vrijwel
onbegaanbaar is geworden.

Waterpomp Nyambalo

Pastoor Simbota vraagt hulp
Pastoor Simbota is een oude bekende van ons en houdt toezicht
op de uitvoering van vele projecten van de Vrienden van
Chiromo. Hij is op dit moment pastoor van de parochie bij de
Mulanje berg, in het zuiden van Malawi, een buurparochie van
de bekende parochie Bango, de parochie waar pater Vonken
zaliger het laatst gewerkt heeft.

De cycloon Adai heeft ook hier veel schade veroorzaakt. Van
vele gebouwen zijn de daken weggewaaid en sommige zijn ge-
heel ingestort. Duizenden huizen zijn onbewoonbaar geraakt.
Vanuit de hele wereld kwam er noodhulp op gang in de vorm
van voedsel en medische zorg. De bevolking, de allerarmsten
ter wereld, ziet zich genoodzaakt de schade te herstellen en met
de wederopbouw te beginnen. 

Om de bevolking te helpen bij de wederopbouw heeft pastoor
Simbota een verzoek tot hulp ingediend bij de Vrienden van
Chiromo.

De bovengenoemde noodhulp voorziet wel in het uitdelen van
schoon drinkwater, maar niet in het duurzaam voorzien hier-
van. Daarom zullen wij allereerst hulp gaan bieden voor het
boren en installeren van nieuwe waterpompen. Pastoor Simbota
is momenteel aan het inventariseren, waar in de komende tijd
de grootste nood is te verwachten en zal hierover met de ons
communiceren. 

Bouw Lobeni-school
verloopt voorspoedig

Lobeni is een plaats waar de
Vrienden van Chiromo al ge-
ruime tijd een relatie mee heeft. 
In Lobeni is in 2010 gestart
met de bouw van een lagere
school. In eerste instantie 4
klaslokalen met een kantoor-
ruimte en op een honderdtal
meters verwijderd 4 onderwi j -
zershuizen. Tijdens het laatste
bezoek aan Malawi is Lobeni
uitgebreid bezocht en werden
toekomstplannen besproken.

Pastoor Simbota, een van de
contactpersonen en project be -
geleiders in Malawi, gaf voor
Kerstmis 2018 aan dat uitbrei -
ding van de school noodza ke -
lijk werd. In de Kerst nieuws -
brief bent u hiervan vol ledig op
de hoogte ge bracht.
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Na de toezegging tot hulp zijn de bewoners van Lobeni meteen begonnen met het maken van
bakstenen en het transport van het metselzand. De funderingen werden uitgegraven en er werd
een metselaar aangesteld. 
Op dit moment zijn de bouwwerkzaamheden in een ver gevorderd stadium. De timmermannen
zijn bezig met het maken van de dakspanten waarna de dakplaten gelegd kunnen worden.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar kunnen de klaslokalen in gebruik genomen worden en
kunnen de Vrienden van Chiromo wederom terug kijken op een geslaagd project.

De meisjes van de kostschool in Nyungwe hebben drinkwater
In de Kerstnieuwsbrief 2018 richtte pastoor Kwabaibai aan ons het verzoek voor financiële steun
bij de aanleg van een waterpomp. Inmiddels is deze pomp reeds in gebruik genomen op het
terrein van de middelbare meisjesschool. Het pompgat is 61 meter diep geworden, waardoor er
schoon drinkwater is aangeboord. Nu hoeven de meisjes geen kilometers ver meer te lopen voor
drinkwater.

Er is ook al rekening gehouden met de aanleg van een waterleiding in het internaat. De huidige
waterpomp kan in de toekomst worden vervangen door een elektrische pomp. Stromend water in
de keuken om te koken, voor het schoonmaken van groenten en voor de afwas zal een groot goed
zijn. Ook kunnen de douches op de waterleiding worden aangesloten. 

Opnieuw een project dat mede door de financiële hulp van de Vrienden van Chiromo is gerealiseerd.

Klaslokalen in aanbouw Lobeni

Beste Vrienden van Chiromo, 
U kunt ook onze website bezoeken: 

www.chiromo.nl
IBAN NL22INGB0002047003 - IBAN NL60RABO0125907303
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