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Beste Vrienden van Chiromo, 
 Afgelopen maanden zijn we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie. 
Alles wat zo vanzelfsprekend was, bleek ineens niet meer mogelijk. 
Gewoon naar de winkel of op het terras zitten bleek niet meer te kunnen. Op bezoek bij ouders of 
opa en oma moest weken worden uitgesteld of op afstand georganiseerd.  
Sommigen van ons zijn misschien zelf ziek geworden of hebben mensen in hun omgeving voor 
wie ze erg bezorg zijn geweest.  
Ook hebben we afscheid moeten nemen van familie of vrienden. Afscheid moeten nemen in een 
periode waarin je elkaar niet nabij kunt zijn, is extra verdrietig en heftig.  
Samen dragen van lijden en verdriet maakt de last lichter. Er alleen voor staan is dubbel zwaar.  
De mensen die in de gezondheidszorg werken, draaiden overuren en zetten alles op alles om te 
helpen en mensen nabij te zijn.  
 In de afgelopen maanden hebben we ervaren hoe een virus ons hele leven op zijn kop kan zetten.  
We dachten het leven zo in de hand te hebben en onder controle. We hebben moeten ervaren hoe 
kwetsbaar het leven is.  
 Voor mensen in Malawi is het leven iedere dag opnieuw een hele uitdaging. Zij moeten de goede voor  - 
zieningen die wij hebben vaak missen.  
De belangrijkste conclusie na onze reis naar Malawi in 2017 was voor mij dat we ons maar half rea li-  
seren hoe goed we het hebben. Daar heb ik de laatste tijd vaak aan moeten denken.  
De vergelijking is misschien op het eerste oog vreemd, maar onze gezondheidszorg en onze sa-
menleving hebben laten zien dat we deze moeilijke periode samen door kunnen komen.  
Hopelijk blijft er bij die moeilijke periode ook ruimte voor de ondersteuning van onze medemensen 
in Malawi. Zij hebben veel voorzieningen en mogelijkheden niet, die wij wel hebben.  
 Niet zo lang geleden is er een mooie film uitgekomen over William Kamkwamba uit Malawi. De 
film gaat over William, die van school wordt gestuurd omdat zijn ouders het schoolgeld niet kunnen 
betalen. William geeft de moed niet op en blijft studeren. Het kost hem veel moeite zijn ouders en 
omgeving te overtuigen van zijn visie. Hoe innovatie én doorzettingsvermogen een oplossing kun-
nen bieden in een schier onoplosbare situatie. Voor degenen die een abonnement op Netflix hebben, 
beveel ik u graag de film “The boy who harnessed the wind” aan. De film geeft een goed beeld van 
het dagelijkse leven in Malawi, maar ook van de kansen die wij aan jonge mensen kunnen geven om 
vooruit te komen en een land op te bouwen.  
Misschien een tip voor de komende maanden als we meer thuis moeten zijn dan er op uit kunnen gaan.  
 Graag wenst het bestuur van de Vrienden van Chiromo u een mooie zomerperiode toe en  
voor degenen die op vakantie gaan een mooie tijd! 
 Kasper Donners, voorzitter
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Stand van zaken in Malawi 
 
In het afgelopen jaar is het over het algemeen vrij 
rustig geweest in Malawi. Dat leiden we af uit de 
correspondentie met onze contactpersonen in 
Malawi.  
 Ook Malawi ontkomt niet aan de coronapande-
mie. De officiële cijfers geven aan dat het in ver-
houding tot Nederland heel erg meevalt. Er zijn 
medio juli ongeveer 2.000 vastgestelde besmet-
tingen en 26 doden volgens de officiële cijfers. 
Op het platteland worden geen testen uitge-
voerd. Mensen zijn bovendien gewend aan de 
vele sterfgevallen door HIV-aids, tuberculose en 
vele andere ziekten. Meestal is niet bekend waar- 
aan iemand is overleden. Er wordt vaak ook 
geen verder onderzoek gedaan naar de doods-
oorzaak, omdat overledenen binnen 24 uur wor-
den begraven. Volgens schattingen van de Wereld- 
gezondheidsorganisatie zal de besmettingsgraad 
en het aantal doden vele tientallen malen hoger 
zijn. 
 Malawi kan gelukkig terugkijken op een goede 
oogst, met name de maïsoogst. De regens waren 
goed. Alleen in het midden en het noorden van 
het land waren er enkele overstromingen. On-
danks de goede oogst heeft Malawi nog steeds 
onvoldoende voedsel om de hele bevolking te 
voeden. Naar verwachting zal er geen hongers-
nood komen. 
 De politieke situatie was echter minder stabiel. 
In de maanden augustus tot en met januari 
waren echter enkele ongeregeldheden en werden 
de vliegvelden tijdelijk gesloten. Vele vliegtuig-
maatschappijen cancelden hun vluchten. Het rei-
zen naar Malawi was afgelopen jaar dan ook 
praktisch vrijwel niet mogelijk.  

  
 
De ongeregeldheden zijn veroorzaakt door een 
niet transparante en gemanipuleerde presidents-
verkiezing. De zittende president Peter Mutharika 
riep zichzelf uit tot de nieuwe president van 
Malawi. De bevolking was het hier niet mee eens 
en bezette uit protest vliegvelden en belangrijke 
gebouwen. Het hoger gerechtshof zag zich ge-
dwongen tot een onderzoek naar de presidents-
verkiezing. Daarbij kwamen de manipulatie van 
de verkiezingsuitslagen en de onregelmatighe-
den bij de stemlokalen aan het licht.  
 In februari besloot het hoger gerechtshof dat er 
een nieuwe verkiezing diende plaats te vinden. 
Afgelopen juni vonden de nieuwe verkiezingen 
plaats en Lazarus Chakwera werd tot de nieuwe 
president van Malawi gekozen. Lazarus Chakwera 
is 65 jaar en is afgestudeerd in Filosofie en Theo-
logie. Vanaf 2005 tot en met 2013 was hij pro-
fessor Theologie aan de Pan-Africa Theological 
Seminary. Van 2013 is hij partijleider van de 
Malawi Congress Party. 
President Chakwera wil zich inzetten voor een 
algemene vooruitgang van Malawi, maar hij wil 
ook de corruptie in het land aanpakken. 
 De Malawiaanse bevolking blijft geconfronteerd 
met grote problemen. Het land kampt nog met 
de naweeën van de cycloon Idai van vorig jaar. 
Met de hulp van organisaties zoals de Vrienden 
van Chiromo worden weer kleine stappen voor-
uit gemaakt. De mensen van Malawi weten dat 
deze organisaties in hen geloven. Dat inspireert 
hen om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. 
Zelfs met het hoogtepunt van de coronapande-
mie op komst, blijft volgens onze contactperso-
nen in Malawi de bevolking positief. 
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Ligowe school moet uitgebreid worden 
 
Beste Vrienden van Chiromo, 
 Enkele maanden geleden ontvingen wij het verzoek van pastoor Samuel Satiele tot financiële steun 
bij de bouw van twee nieuwe klaslokalen bij de Ligowe school.  
 Tijdens het bezoek van Kasper Donners, Bart Verhoeven en Servé Kengen aan Malawi in 2017, 
heeft de toenmalige pastoor Peter Makina al gevraagd voor financiële ondersteuning voor van dit 
geplande project.  
 Bij het bezoek aan de school hadden we echter twijfels over de plaats waar de twee nieuwe klaslo-
kalen gebouwd zouden gaan worden. Ligowe school is in een U-vorm gebouwd. Door de bouw 
van de klaslokalen op het bestaande terrein zou de gehele plaats waar kinderen spelen worden dicht 
gebouwd. Beweeg- en speelruimte voor de kinderen zou hierdoor geheel verdwijnen. 
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Kinderen moeten kunnen spelen en het is nodig dat zij tussen de lessen op een dag kunnen ont-
spannen om de lesstof beter op te kunnen nemen. De bouw van de nieuwe klaslokalen op de aan-
vankelijk geplande locatie was dan ook geen goed idee. De klaslokalen zouden wel heel goed op 
het naastgelegen braakliggende terrein gebouwd kunnen worden. Dan blijft er voldoende beweeg- 
en speelruimte over. De school zou dan wel de naastgelegen terreinen moeten verwerven. 
 Pastoor Satiele heeft laten weten dat de gronden inmiddels verworven zijn door de parochie en dat 
de uitbreiding van de Ligowe school op die plek kan plaatsvinden. Gelijktijdig stuurde pastoor Satiele 
diverse offertes van bouwbedrijven. Na een keuze gemaakt te hebben, kan opdracht worden gegeven 
en kan de bouw van de nieuwe klaslokalen van start gaan. 
 De bewoners van de omliggende dorpjes zijn begonnen met voorbereidingen zoals het bijeenbrengen 
van zand en andere zaken. In Ligowe kunnen helaas geen bakstenen worden gebakken omdat de 
grond niet geschikt is voor het maken van bakstenen. Pastoor Satiele zet alles in het werk om voor 
het volgende regenseizoen de klaslokalen klaar te hebben zodat de leerlingen ook tijdens het regen-
seizoen lessen kunnen volgen. 
 Beste Vrienden van Chiromo, 
Zoals al vaker is aangegeven is opleiding de beste ontwikkelingshulp die we kunnen geven. 
“Niet een brood geven maar het leren bakken van een brood” biedt perspectief voor een goede toe-
komst. 
 
Waterpomp Nyaka  
in gebruik genomen 
 
In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij aan dat wij in 
Nyaka dorp de aanleg van een waterpomp financieel 
mogelijk wilden maken. In januari liet pastoor Samuel 
Satiele ons weten dat het boren van het pomp-gat was 
begonnen. De verwachting was op ongeveer 45 meter 
diepte goed en voldoende drinkwater aan te kunnen 
boren. Dat is ook gelukt.  
 Enkele weken later mochten we van de pastoor vernemen 
dat de pomp klaar was en hij stuurde enkele foto’s ervan. 
 De hoeveelheid water, die kan worden opgepompt, bleek 
vele malen groter dan verwacht en zal dan ook ruim-  
schoots voorzien in de behoefte aan goed drinkwater 
voor de bevolking van Nyaka de komende jaren.  
 De mensen van Nyaka zijn de Vrienden van Chiromo 
zeer dankbaar. Een kwalitatief goede drinkwatervoor- 
ziening op loopafstand is voor hen een grote luxe. Door 
deze nieuwe waterpomp mogelijk te maken, hebben de 
Vrienden van Chiromo een grote bijdrage geleverd in de  
verbetering van de gezondheid van de bewoners van Nyaka en omgeving. 
 
Machemba school is klaar 
 
In de Kerstnieuwsbrief van afgelopen jaar meldden wij dat de uitbreiding van de Machemba school 
bijna voltooid was. 
 De deuren voor de lokalen zijn gemaakt en ingehangen, de klaslokalen zijn inmiddels gestukadoord 
en de cementvloeren zijn gelegd. Nadat de schoolborden zijn opgehangen en de klaslokalen een schil-
derbeurt hebben gekregen, konden de leerlingen voortaan binnen les krijgen. Toen de lessen begonnen, 
was de regentijd al aangebroken. De ingebruikname van de klaslokalen kwam dan ook precies op 

Inzegening Nyaka pomp
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Machemba klaslokaal klaar voor gebruik
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tijd. Met vreugde en grote dankbaarheid aan de 
Vrienden van Chiromo zijn de lessen begonnen. 
Ook hier hebben de Vrienden van Chiromo weer 
een grote bijdrage geleverd aan de toekomst van 
jonge mensen in Malawi. Een bijdrage in de ont-
wikkeling van de kinderen. Kinderen die de toe-
komst mee gaan bepalen van hun eigen land. 
 
 
 
 
 

Lobeni school vraagt hulp  
We werken al vele jaren samen met pastoor 
Lawrence Simbota. Namens de Lobeni school 
heeft hij opnieuw om hulp gevraagd voor de 
school bij zijn geboortedorp. 
 In het dorpje Lobeni is in 2010 gestart met de 
bouw van een lagere school. Er is toen geen com - 
plete basisschool gerealiseerd maar er zijn alleen 
klaslokalen gebouwd voor de groepen 1 tot en 
met 4. Door een zeer gemotiveerd team, en met 
name een zeer gedreven directrice, werd de ge-
deeltelijke lagere school een van de betere in de 
verre omgeving. De directrice van de school is 
eveneens de chief van de omliggende dorpen.  
 De Vrienden van Chiromo realiseerden 4 klaslo-
kalen en 4 onderwijzershuizen. Verder werd er 
een waterpomp aangelegd en zijn er toiletten ge-
bouwd. Tijdens ons bezoek in 2017 mochten we 
zelf constateren dat het besluit om deze gemeen-
schap te ondersteunen met de bouw van deze 
school absoluut een goed besluit was. 
 Het team van de Lobeni-school en de bevolking 
van Lobeni vroegen pastoor Simbota twee jaar 
geleden een uitbreiding van de school van vier 
groepen naar zes groepen. Afgelopen jaar was 
deze uitbreiding klaar en zijn de twee extra klas-
lokalen voor groep 5 en 6 in gebruik genomen. 
 Pastoor Simbota gaf toen al aan dat de bevolking 
en het schoolteam heel graag zouden zien dat 
Lobeni lagere school een volledige basisschool 
zou worden voor groep 1 t/m 8. De mensen van 
Lobeni hebben hier al een tijdelijke invulling aan 
gegeven door een afdak te maken voor de leer-
lingen van groep 7 en 8. Een tijdelijke oplossing 
ter overbrugging totdat ook voor deze groepen 
klaslokalen gebouwd kunnen worden. 
  

 
De toiletten uit 2011 zijn onvoldoende vanwege 
de groei van de school en voldoen momenteel 
helemaal niet meer. Veel leerlingen gebruiken 
de toiletten niet en doen hun behoefte in de strui-
ken rondom de school. Dat is niet hygiënisch en 
niet verantwoord. 
Toiletten zijn van wezenlijk belang voor de ge-
zondheid van de kinderen en hygiëne en goed 
toiletgebruik heeft tevens een grote educatieve 
functie. Het is dan ook van groot belang om 
nieuwe en meer toiletten te bouwen. 
 
De nieuwe toiletten worden ook aangepast aan 
de huidige hygiënische normen. De kwaliteit van 
de hygiëne wordt ook meteen verhoogd. Zo zul-
len de toiletgaten in de grond bijvoorbeeld vele 
malen groter en dieper worden. Het nieuwe toi-
letgebouw zal verder veel opener gebouwd wor-
den waardoor frisse lucht beter in het gebouw 
kan komen. Het effect is ook veel minder onge-
dierte. De toiletten worden bovendien een stuk 
verder af van de waterpomp gebouwd zodat er 
geen besmettingsgevaar van het drinkwater is. 
Bij de toiletten komt er tevens een watertank om 
na toiletgebruik de handen te kunnen wassen. 
 
Op de Lobeni school wordt veel aandacht aan hy-
giëne geschonken. Dat is niet alleen van belang 
voor de leerlingen zelf. Het effect is dat de leer-
lingen hun kennis over en toepassen van hygiëne 
ook thuis onder de aandacht brengen. Op deze 
wijze hopen Lobeni-school en de Vrienden van 
Chiromo een grote bijdrage aan de verhoging van 
de hygiënestandaard in de regio te bereiken. 
 
Dit project verdient ons aller aandacht. Lobeni-
school kan op deze manier haar vooruitstre-
vende positie op het gebied van hygiëne en 
educatie blijven voortzetten.


