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Beste Vrienden, 
 
Gezondheid is een groot goed. Dat zal ongetwijfeld de evangelist en schepper van het kerstverhaal 
Lucas ook geweten hebben. Hij was immers arts. En hij was reisgenoot van Paulus. Dat moet een 
uitdagende combinatie zijn geweest. Twee mannen die hun kennis wilden delen en de wereld vooruit 
wilden helpen. Ondernemende en behulpzame mensen. 
Die kwaliteiten willen de vrienden van Chiromo ook stimuleren in Malawi. Vandaar dat de vrienden 
de studie van schoolkinderen willen ondersteunen. U leest meer over het nieuwe studieproject in 
deze nieuwsbrief. 
Onlangs hebben wij een verzoek ontvangen om de aanschaf van boeken voor de opleiding voor 
verpleegkundigen te bekostigen. Wij bevelen dit project graag bij u aan. Immers kennis is macht 
en gedeelde kennis brengt de gemeenschap vooruit. 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar de statuten van de stichting tegen het licht gehouden en ge-
meend dat deze na zovele jaren in een moderner jasje gestoken mochten worden. Dat is dan ook 
gebeurd en de aanpassingen zijn recent door de notaris bekrachtigd. 
Aan het einde van het jaar spreken wij onze dank uit voor de giften, groot en klein, die wij mochten 
ontvangen. Giften die wij blijven inzetten om de minderbedeelden in Malawi te ondersteunen. 
Het bestuur wenst u en uw dierbaren een zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Blijf gezond! 

Bart Verhoeven, secretaris 
   
Onze Stichting start studieproject 
 
Beste Vrienden, 
Al meer dan 60 jaren ondersteunt de stichting Vrienden van Chiromo projecten in Malawi die ten 
goede komen aan de bevolking. In onze nieuwsbrieven kon u lezen dat we veel projecten ter verbetering 
van onderwijs en opleidingen hebben uitgevoerd, meestal in de vorm van nieuwe gebouwen of onderhoud 
van gebouwen. Het is nog steeds een belangrijke doelstelling. We hebben vele klaslokalen en andere 
bouwprojecten ten behoeve van scholen en opleidingen met uw steun gerealiseerd.  
 
De doelstelling van deze projecten is om opleiding mogelijk te maken. Het vergroten van kennis 
en vaardigheden is van zeer groot belang bij de ontwikkeling van een land. Een groot gedeelte van 
de Malawiaanse kinderen kunnen dankzij onze projecten naar de basisschool gaan. Daar wordt heel 
hard gewerkt aan deze doelstelling. We blijven ook investeren in klaslokalen en andere zaken om 
nog meer kinderen de mogelijkheid te bieden om naar school te kunnen gaan. 
 
We zijn ervan overtuigd dat opleiding de sleutel is tot verdere ontwikkeling. De uitspraak “geef 
géén brood maar leer hoe je een brood moet bakken” geeft dat treffend weer! 
Op dit gebied is er nog heel veel te doen. Er zijn vele zeer intelligente kinderen die geen mogelijkheid 
hebben om een vervolgopleiding te doen na de lagere school. Hun ouders ontbreken de financiële 
middelen daarvoor. Dit is helaas niet alleen een gemiste kans voor het individuele kind, maar uit-
eindelijk ook voor de ontwikkeling van heel Malawi. 



In onze zomernieuwsbrief hebben we u bericht over de mooie film die op Netflix is uitgekomen 
over William Kamkwamba uit Malawi onder de titel “The boy who harnessed the wind”. William 
wordt van school wordt gestuurd omdat zijn ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. William 
geeft de moed niet op en blijft studeren. 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. De film heeft het bestuur geïnspireerd om niet alleen in gebouwen maar 
ook in mensen in Malawi te investeren. 
 
Beste Vrienden, 
Het bestuur heeft besloten tot de opzet van een studiefonds dat bovengenoemde kansarme kinderen een 
kans tot verder studeren kan bieden. Kinderen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen gegarandeerd 
hun opleiding afmaken omdat de Vrienden van Chiromo garant staan voor de kosten van de opleiding. 
De kosten bedragen ongeveer € 400 per kind per jaar en opleidingen duren ongeveer 5 tot 6 jaar.  
 
Onder leiding van een aantal Montfortanen, die wij reeds langere tijd kennen en in een groot ge-
deelte van Malawi werken, is een team samengesteld van docenten op middelbare scholen, die ter 
plaatse de uitvoering van het studiefonds coördineren. In de afgelopen jaren hebben zij hier al er-
varing mee opgedaan en zij zullen die ervaring ook ten behoeve van dit project gaan inzetten. 
Het bestuur van de Vrienden van Chiromo heeft zich niet alleen ten doel gesteld om met Uw steun 
kinderen de mogelijkheid tot studeren te geven, maar ook om samenwerking te zoeken met anderen 
om dit studiefonds verder vorm te geven. 
 
Dit studiefonds willen wij ten zeerste onder uw aandacht brengen. Voor de Vrienden van Chiromo 
een nieuwe en belangrijke stap in het werk ter ondersteuning van onze Malawiaanse medemens en 
de ontwikkeling van Malawi.                                    Bestuur Vrienden van Chiromo 
  

Muona foundation roept de hulp 
van de Vrienden van Chiromo in 
 
William Allen, onze contactpersoon in Muona / Chi-
romo, diende namens Muona foundation een hulp-
verzoek in.  
 
Het gebied rondom Muona heeft het de laatste jaren 
zeer zwaar te verduren gehad: droogte afgewisseld 
met overstromingen, mislukte oogsten en de cycloon Idai. De ontwikkeling van dit gebied is tot 
stilstand gekomen ondanks de positieve inzet van de bevolking. Steeds weer opnieuw moeten be-
ginnen heeft de flexibiliteit van de bevolking zwaar op de proef gesteld. Het kost steeds meer moeite 
om de energie iedere keer weer op te brengen om opnieuw te beginnen. 
 
Veel dorpen in de buurt van Muona zijn nog steeds verstoken van schoon drinkwater. De bewoners 
van deze dorpen gaan dagelijks naar de riviertjes voor water. Helaas zijn deze riviertjes vaak erg 
verontreinigd door de ontlasting van koeien en geiten. Ook worden deze riviertjes gebruikt om de 
kleren in te wassen.  
Door het gebruik van verontreinigd water als drinkwater laat de gezondheid van de bewoners van 
deze dorpen veel te wensen over. Verder heeft de lange afstand tot de riviertjes tot gevolg dat er min-
der water voor de persoonlijke hygiëne wordt gebruikt. Ook hierdoor komen er meer ziektes voor. 
 
William Allen geeft aan dat veel van de 57.000 bewoners van het gebied Muona nog geen schoon 
drinkwater hebben. Dat geldt ook voor het gebied en de dorpen die worden bestuurd door chief 
Chapinga. Samen met de Muona foundation, waarvan William Allen voorzitter is, wil de chief 
hierin verbetering brengen. Hij verzoekt tot ondersteuning bij de aanleg van pompen voor twee 
dorpen: Matchipisa en Napasha.  De kosten van dit project bedragen € 8.700. 
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Riviertje als watervoorziening
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Na akkoord van het bestuur van de Vrienden van 
Chiromo is William Allen meteen aan de slag ge-
gaan. Binnen korte tijd had hij geregeld dat een 
bedrijf aan de slag ging met het boren van de 
pompgaten en vervolgens het installeren van de 
pompen. Op dit moment hebben de bewoners 
van de twee dorpen schoon drinkwater en wel 
dichtbij in het dorp. Doordat water dichtbij te 
verkrijgen is, neemt ook de persoonlijke hygiëne 
toe. De gezondheid van de bevolking van de 
beide dorpen zal in de toekomst dan ook sterk 
verbeteren. 
 
William Allen is samen met chief Chapinga voor 
beide dorpen een kleine organisatie aan het op-
zetten, die in de toekomst de waterpompen moe-
ten gaan onderhouden. Op deze wijze wordt 
gegarandeerd dat de pompen worden onderhou-
den en zo lang mogelijk dienst blijven doen. 
 
Alweer twee projecten waar u allen, Vrienden 
van Chiromo, heel trots op mag zijn.   
 

Lobeni toiletten  
nog niet klaar 
 
 
In de vorige nieuwsbrief maakten wij melding dat 
er bij de Lobeni school nieuwe toiletten nodig zijn.  
 
Pastoor Simbota is meteen aan de slag gegaan 
met de bouw hiervan. De aannemer werd helaas 
ernstig ziek waardoor deze geen uitgewerkte be-
groting kon aanleveren. De aannemer is na en-
kele maanden ziekte moeten stoppen met zijn 
activiteiten. Pastoor Simbota is op zoek naar een 
andere aannemer die samen met hulp van de be-
volking van Lobeni de toiletten tot uitvoering 
zal brengen. We houden u op de hoogte van de 
voortgang. 

Ligowe school klaar 
 
Beste Vrienden van Chiromo, 
In de laatste nieuwsbrief melden wij dat pastoor 
Samuel Satiele smm een verzoek tot financiële 
steun had ingediend om de Ligowe school uit te 
breiden. De investering in dit project bedroeg    
€ 16.800.  
Tijdens het bezoek in 2017 concludeerden Kasper 
Donners, Bart Verhoeven en Servé Kengen 
reeds dat uitbreiding van de school nodig was. 
Bij de toenmalige pastoor Peter Makina werd 
aangedrongen om met de voorbereiding rekening 
te houden met voldoende speelruimte voor de 
kinderen. Ook werd aangegeven dat er meer 
ruimte tussen de klaslokalen diende te komen 
om verstoring van de lessen door de aanpalende 
lokalen zo veel mogelijk te beperken.  
Pastoor Makina moest wegens studie als pastoor 
stoppen. Samuel Satiele werd vanuit de congre-
gatie van de Montfortanen verzocht als pastoor 
in Bvumbwe aan te slag te gaan.  
Pasoor Samuel pakte het project Ligowe zeer 
voortvarend aan. De bevolking van Ligowe werd 
ingeschakeld om voorbereidingen te treffen door 
zand naar de bouwplaats te brengen, brikken te 
bakken en een watervoorraad aan te leggen. 
Helaas kon pastoor Samuel het naastgelegen per-
ceel grond niet verwerven waardoor niet aan onze 
wens van drie jaar gelden kon worden voldaan. 
Hij moest voor de bouw van de twee klaslokalen 
een stuk van het schoolterrein gebruiken. Hij koos 
het gedeelte dat het verst van de andere klaslo-
kalen gelegen is, waardoor de leerlingen minder 
last hebben van de leerlingen van de naastgele-
gen klaslokalen.  
Pastoor Satiele had alles zo goed voorbereid dat 
in een recordtijd de twee klaslokalen gebouwd 
werden. Drie maanden na aanvang van de bouw 
werden de lokalen feestelijk geopend en door 
pastoor Satiele ingezegend. 

Nieuwe pomp te Napasha

Twee nieuwe klaslokalen te Ligowe 
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Ook in Malawi zijn de scholen weer gedeeltelijk geopend vanwege de coronaregels. Dan is het 
hebben van twee extra klaslokalen een geweldige uitkomst. De leerlingen kunnen helaas niet alle-
maal gelijktijdig naar school, maar alleen gespreid. 
 
Het schoolbestuur en de bevolking van Ligowe danken de Vrienden van Chiromo voor hun gewel-
dige hulp.  

Website “Vrienden van Chiromo”  

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

IBAN NL22INGB0002047003 - IBAN NL60RABO0125907303 
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Trinity ziekenhuis  
heeft hulp nodig 
 
Het Trinity ziekenhuis is gelegen in Muona en 
heeft in het verleden vaker hulp van de Vrienden 
van Chiromo gekregen. 
 
Het ziekenhuis is halverwege de jaren ‘60 van 
de vorige eeuw gesticht in de parochie waar 
pater Hub Vonken als pastoor werkzaam was. 
Samen met de zusters van de congregatie van de 
Goddelijke Voorzienigheid kwam hij tot de con-
clusie dat er iets moest gebeuren aan de gezond-
heidszorg voor de bevolking van Muona en 
verre omstreken. 
 
Muona en het ziekenhuis zijn gelegen in een ge-
bied dat in het regenseizoen grotendeels afge-
sloten is van de rest van Malawi. Het ziekenhuis 
blijft van zeer groot belang om gezondheidszorg 
te kunnen bieden voor dat gebied. Dat was bijna 
60 jaar geleden zo en is nog steeds zo. 
De zusters hebben in het verleden samen met 
uitgezonden Nederlandse doctoren het zieken-
huis tot een toonaangevend “bush” ziekenhuis 
gemaakt, wat het steeds nog is. Tevens heeft het 
ziekenhuis ook een zeer goede verplegingsop-
leiding. 
 
Deze opleiding is van groot belang voor de 
“bush”ziekenhuizen. Niet alleen studenten uit 
het gebied Muona en Chiromo kunnen relatief 
dichtbij een opleiding tot verpleegkundige vol-
gen, maar ook studenten van verder weg kunnen 
zich hier bekwamen. De opleidingsmogelijkhe-
den zijn niet alleen in de stedelijke omgeving 
van bijvoorbeeld Blantyre beschikbaar maar ook 
in de “bush”. 

Het is belangrijk dat er ook in de “bush” oplei-
dingsmogelijkheden zijn, omdat verpleegsters 
en verplegers die zijn opgeleid in de stad vaak 
niet naar het platteland, naar de “bush”, willen 
(terug) gaan om te werken. 
 
Kasper Donners, Bart Verhoeven en Servé Ken-
gen hebben bij het bezoek aan Malawi ook een 
bezoek gebracht aan de verplegingsopleiding. 
We hebben toen de gedrevenheid van de studen-
ten ervaren. Ze willen niet alleen slagen voor de 
opleiding maar nog veel meer zich ten dienste 
stellen van de bevolking. 
De gedegen opleiding wordt door veel studenten 
gevolgd. De opleiding wordt nog steeds geleid 
door de zusters Goddelijke Voorzienigheid met 
hun team. 
Om de hoge standaard te kunnen blijven leve-
ren, dienen de studenten gebruik te kunnen 
maken van actuele boeken, vakliteratuur en 
ander studiemateriaal. 
 
Op dit moment is er echter een tekort aan actu-
ele studieboeken en studiemateriaal. Via de fi-
nancieel directeur van het ziekenhuis hebben de 
zusters de hulp ingeroepen van de Vrienden van 
Chiromo om nieuwe boeken en studiematerialen 
aan te schaffen. Het merendeel van deze boeken 
zijn Europese uitgaven en niet rechtstreeks ver-
krijgbaar in Malawi. Deze moeten dan ook in 
Europa worden besteld en de kosten bedragen 
ongeveer € 6.000. 
 
Beste Vrienden, 
Door ondersteuning van dit project wordt de ge-
zondheidszorg in Malawi weer een stap vooruit 
geholpen. 




