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Beste Vrienden van Chiromo,
Advent is een tijd van verwachting en voorbereiding.
Als verwachtingen werkelijkheid worden door voorbereiding en inzet geeft dat voldoening.
In de nieuwsbrieven van de Vrienden van Chiromo worden steeds een aantal projecten onder de
aandacht gebracht. De projecten zijn in basis voorbereid door de lokale gemeenschap. Projecten
waarvan verwacht wordt dat ze verlichting brengen in het vaak zware bestaan. Het samen voorbereiden en uitvoeren van het project geeft mensen houvast en voldoening.
Het is fijn te constateren dat de Vrienden van Chiromo in dat samen gestalte geven al vele steentjes
hebben bijgedragen. Wij hopen dat onze medemensen in Malawi ook in 2020 op een paar van zulke
steentjes mogen rekenen. Die steentjes zullen dan wellicht worden ervaren als de dauw uit de hemel
uit het adventslied Rorate Caeli.
Het bestuur is u wederom erkentelijk voor uw betrokkenheid en giften in het afgelopen jaar.
Wij hopen uiteraard dat uw persoonlijke verwachtingen voor 2020 worden bewaarheid.
Namens het bestuur en de projectcoördinator van de Vrienden van Chiromo,
Bart Verhoeven, secretaris

Grote gevolgen cycloon Idai
Na cycloon Idai is de situatie in Malawi en Mozambique momenteel nog steeds zeer slecht.
Driekwart jaar geleden werden grote gedeelten van beide landen getroffen door deze heftige cycloon.
Na de noodhulp voor Malawi moeten we constateren dat er weinig hulp voor de opbouw van het land
geboden werd.

Infrastructurele werken hebben zwaar te lijden gehad van de cycloon. Wegen zijn weggespoeld,
telefoonleidingen kapot, elektriciteitskabels gebroken, zendantennes voor mobiele telefonie defect.
Ook de grote waterkrachtcentrale is grotendeels buiten gebruik door schade van de cycloon.
De beperkte industrie die Malawi heeft, is grotendeels stil komen te liggen door het wegvallen van
al deze voorzieningen.

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is Malawi tientallen jaren in ontwikkeling terug gegooid.
Hulp is meer dan ooit nodig.
Donorlanden geven helaas weinig hulp. Ze zien weinig heil in het armste land ter wereld, een land
waar weinig industrie is en waar dus weinig of geen geld verdiend kan worden.
Hulp geboden door niet aan overheden gekoppelde organisaties zoals de Vrienden van Chiromo is
nu zeer zeker van groot belang.
In het bestaan van onze Stichting is vaak een beroep op de Stichting gedaan om de bevolking van Malawi
te steunen en te helpen bij honderden projecten in de afgelopen 60 jaar. Ook nu wordt er weer een beroep
op ons gedaan. Een uitdaging die ontzettend groot is, maar gezien het doorzettingsvermogen en de inzet
van de Malawiaanse bevolking ook een voorrecht voor de Vrienden van Chiromo om te helpen.

Hulp van de Vrienden van Chiromo zal ook in de toekomst direct aan de basis plaats blijven vinden.
Projecten die op dorpsniveau het leven van de Malawiaanse bevolking vooruit helpen. Samen met
hen blijven we bouwen aan een betere toekomst ondanks alle tegenslagen.

De Malawiaanse bevolking kijkt uit naar het komende regenseizoen. Een seizoen dat genoeg, maar
hopelijk ook weer niet teveel, regen brengt voor de aanplant van maïs. Een nieuw perspectief en
op weg naar de nieuwe oogst.
Uw redacteur en projectcoördinator, Servé Kengen

Lobeni school klaar
Vorig jaar vroeg pastoor Simbota onze hulp bij de uitbreiding van de lagere school bij Lobeni.
Een project dat wederom tot een goed einde is gebracht.

In 2010 werd er gestart met de bouw van een tweetal klaslokalen. De bedoeling was om in het
dorpje Lobeni alleen een school te bouwen voor de allerkleinsten van groep 1 en 2. Voor deze
kleuters was de weg te voet naar de meest nabijgelegen lagere school in Masangala te ver en met
name in de regentijd was de weg voor hen onbegaanbaar.
Na korte tijd kreeg de school een verdere uitbreiding met nog 2 klaslokalen tot een lagere school
met de eerste 4 klassen. Vanaf groep 5 moesten de leerlingen voor de resterende vier jaren te voet
naar Masangala gaan.
Tevens werd de school voorzien van toiletten, een drinkwaterpomp en 4 onderwijzershuizen.

Lobeni school is bekend geworden in de omgeving als een zeer goede school. Dit is met name te
danken aan de zeer goede hoofdonderwijzeres en haar uitmuntend team. Tijdens ons bezoek in
2017 hebben we persoonlijk met hen kennis gemaakt. Ouders maken sneller de keuze om hun kinderen
naar deze school te sturen.
Door de uitbreiding van de
Lobeni school met nog eens
twee klaslokalen is het bijna een
volledige lagere school. De
scholieren kunnen nu tot en met
groep 6 dicht bij hun dorpen
naar school gaan. Voor de laatste
twee jaargangen moeten ze nog
altijd naar een andere lagere
school gaan. Misschien nog een
project voor de toekomst om
ook de groepen 7 en 8 te huisvesten en er een complete lagere
school van te maken.
Ook nu is weer een project van
de Vrienden van Chiromo tot een
goed einde gebracht, waar we
allen dankbaar voor mogen zijn.

Schoolblok Machemba bijna onder dak
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Nyaka vraagt om een waterpomp

Nyaka is een dorp in de nabijheid van Bvumbwe
en is gelegen tussen de grotere steden Limbe en
Mulanje.
Samuel Satiele, een pater Montfortaan van 41 jaar,
is naast andere dorpen ook pastoor van Nyaka.
Hij diende dit verzoek bij de Vrienden van
Chiromo in.

Bij bezoeken aan Nyaka viel het pater Satiele op
dat contacten met de bewoners moeilijk tot stand
kunnen komen. Belangrijkste reden is dat de
mensen veel onderweg zijn om voornamelijk
water te halen bij veraf gelegen pompen.
De bewoners zijn aangewezen op een klein
stroompje dat buiten het regenseizoen vrijwel
opdroogt. In het droge seizoen is het steeds
moeilijker om water te vinden en de afstand om
water te kunnen halen wordt dan steeds groter,
waardoor de vrouwen of kinderen meer tijd
kwijt zijn om water te halen. Bij kinderen leidt
dit vaak ertoe dat ze niet naar school kunnen
gaan. Ook worden meisjes bij het water halen
over een grotere afstand vaak lastig gevallen
door jongens. De kans op ziekten ten gevolge
van onzuiver water uit dichterbij gelegen waterstroompjes en waterpoelen zijn bovendien erg groot.

De bevolking van Nyaka heeft al haar eigen
verantwoordelijkheid genomen. Zij hebben zich
georganiseerd om in de toekomst een waterpomp te kunnen onderhouden. Hiertoe moet ook

iedereen een kleine financiële bijdrage doen.
Dat past binnen de visie van de Vrienden van
Chiromo om projecten samen te doen met de
mensen waarvoor ze zijn bedoeld.
Om een waterpomp in het dorp te verkrijgen
dient het allereerst geboord te worden tot aan
schoon grondwater. Vervolgens moet er een uit
Zuid-Afrika geïmporteerde pomp boven het
boorgat worden geplaatst en aangesloten op de
zuigbuis.
Deze werkzaamheden en investeringen kunnen
niet door de bevolking worden opgebracht. De
bewoners van Nyaka hebben zelf het gebied
toegankelijk gemaakt waar de pomp moet
komen te staan. Voor de afwerking rondom de
nieuw aan te leggen pomp hebben ze zelf al de
stenen gebakken.

Pastoor Satiele vraagt de Vrienden van Chiromo
voor een financiële ondersteuning. Hiertoe is
een begroting gemaakt aan de hand van een
offerte van Blue Water Drilling, een bedrijf
gespecialiseerd in het boren van pompgaten en
het plaatsen van waterpompen. We hebben
positieve ervaringen met dit bedrijf en haar
kwaliteit.

Een project dat direct ten goede komt aan de
bewoners van Nyaka, en met name de gezondheid ten goede komt. We bevelen het project van
harte bij u aan.

Uitbreiding Machemba school bijna voltooid

In de vorige nieuwsbrief werd melding gemaakt om Machemba school uit te breiden in plaats van
het opknappen en inrichten van St. Williams Church als school. St. Williams Church werd door de
cycloon Idai grotendeels vernield. De vernieling was van dien aard dat restaureren niet meer
mogelijk was. Pater Samuel verzocht de Vrienden van Chiromo om bij Machemba school mee te
helpen een uitbreiding te realiseren, waar ook de scholieren van St. Williams in de toekomst naar
school zouden kunnen gaan.

Na de toezegging namens u allen is pater Samuel meteen aan de slag gegaan. De bevolking van
Machemba had reeds de bakstenen gemaakt. Zij zouden tevens zorgen dat er snel voldoende
metselzand aanwezig zou zijn. De vrouwen zeiden toe te zorgen dat er water op de bouwplaats zou
komen.
Pater Samuel ging verder aan de slag met het kopen van cement en golfplaten. Dit gaf grote
problemen, omdat door de cycloon de cementfabriek buiten bedrijf geraakt was en de import van
andere bouwmaterialen zoals golfplaten en spijkers erg moeilijk was.

Na een moeizame start bij het verkrijgen van de benodigde bouwmaterialen kon eind augustus
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gestart worden met de bouw. Door
de grote inzet van de bewoners van
Machemba vorderde de bouw
gestaag. Momenteel is de bouw zo
ver gevorderd dat de dakspanten
staan en dat er begonnen kan worden
met het aanbrengen van de dakplaten. Het dak van het dubbele
schoolblok is in de tweede week van
december klaar. Direct daarna beginnen ze met het aanbrengen van
het stukwerk in de lokalen en het
Studenten bij het nieuwe schoolblok
aanbrengen van de vloeren.
Pater Samuel hoopt dat eind van dit jaar de lokalen gebruikt kunnen worden omdat de regentijd
dan aanbreekt.

De verdere afwerking, zoals het maken van de deuren, schoolbord ed. zal plaats vinden in het begin
van het komende jaar. De lokalen zijn dan al in gebruik genomen.

Weer een project dat tot een goed einde is gebracht door de hulp van de Vrienden van Chiromo.

Bouw Lulanga school ligt nog steeds stil

Vorig jaar melden wij dat de bouw van de Lulanga school gestart was en dat de fundamenten van
de school gestort zouden gaan worden. Op dat moment trok het lokale bestuur de stekker uit het
project. Het is een katholieke school die voor alle religies open staat. De lokale bestuurders denken
dat er een te grote katholieke stempel komt te liggen op deze school. De Lulanga school ligt in een
gebied waarin de moslims in de meerderheid zijn en christenen in de minderheid.

Tijdens ons bezoek in 2017 hebben we ook geconstateerd dat er zowel katholieke, protestantse als
moslimkinderen naar school gaan in de schoolprojecten die de Vrienden van Chiromo ondersteunen.
Dat past ook bij de visie van de stichting dat we alle mensen in nood in Malawi willen helpen ongeacht
hun religieuze achtergrond. De samenwerking met katholieke bisschoppen en paters geeft een
praktische invulling aan de realisatie van projecten, zorgt voor een veilig betalingsverkeer en betekent
een verantwoordelijke gesprekspartner die we kunnen aanspreken en die verantwoording aflegt.

Gezien de maatschappelijke noodzaak om in dit gebied een lagere school te hebben, blijft bisschop
Montfort Stima steeds met de lokale bestuurders van het gebied in gesprek. De kinderen hebben
momenteel namelijk überhaupt geen mogelijkheid om naar school te gaan. Steeds blijft hij het
belang van de kinderen voorop stellen en niet de belangen van religie of kerk. De bisschop heeft
nog steeds hoop dat de bouw van de school in dit gebied kan worden doorgezet en hij blijft de
dialoog constructief voortzetten.

IBAN NL22INGB0002047003 - IBAN NL60RABO0125907303
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De Vrienden van Chiromo hebben aan bisschop Stima aangegeven de voorkeur te geven aan de
bouw van een school op een andere plek. Het geld bestemd voor het project zou dan daar ingezet
kunnen worden. De Bisschop zal in de volgende gespreksronde aangeven dat de oplossing ook
gezocht kan worden in de bouw van een lagere school op een andere plaats indien er niet verder in
Lulanga gebouwd kan worden. De opstartkosten neemt de Bisschop dan voor zijn rekening, zodat
het geld voor het project van de klaslokalen in Lulanga op een andere plek kan worden gebruikt.

