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Water(s)nood 
 
Wanneer ik dit voorwoord schrijf voor de nieuwsbrief van de zomer 2021, zit Limburg in een 
watersnood. Straten staan blank, woningen en winkels lopen onder en mensen worden geëvacueerd. 
De kracht van de natuur is sterker dan wij zelf. Afgelopen anderhalf jaar moesten we al ervaren het 
leven niet onder controle te hebben door alle ellende van de Coronapandemie. Opnieuw breekt een 
moeilijke periode aan voor Limburg.  
In 2019 teisterde cycloon Idai Malawi en zorgde voor veel overstromingen. Mensen moesten hun huizen 
uit en na terugkomst was er vaak geen huis meer over. We kunnen de situaties niet vergelijken maar 
ervaren dezelfde onzekerheid en onmacht. 
We wensen alle mensen veel sterkte die getroffen zijn door de natuurramp die Limburg treft. 
 Toch willen we u graag informeren over onze projecten in Malawi zoals u dat van ons gewend bent. 
De Vrienden van Chiromo bouwen door aan de toekomst van Malawi door studenten te 
ondersteunen, klaslokalen te bouwen en te voorzien in de nood aan water. 
Water is een levenskracht. Elkaar nabij zijn in de nood geeft nieuwe levensmoed. Onze dank is 
groot voor uw steun.  
 Met vriendelijke groet, 
Namens de Vrienden van Chiromo 
Kasper Donners, voorzitter 
 
Corona in Malawi: noodkreet van Aartsbisschop Thomas Msusa 
 
Beste Vrienden van Chiromo, 
 Afgelopen februari kreeg ik van Aartsbisschop Msusa een whatsapp bericht waarop ik telefonisch 
contact met hem opnam. De Bisschop gaf aan dat de tweede golf van de coronapandemie zeer grote 
vormen aannam en dat er vrijwel geen medische hulp geboden kon worden. 
 
Corona raakt Malawi op een ongekende wijze. Testen is vrijwel niet mogelijk daar er geen test -
mogelijkheden zijn. Door het niet of weinig kunnen testen leek het mee te vallen. Het tegen overgestelde 
was waar. Buiten de grote steden stierven mensen massaal.  
 
Malawi kent twee gezondheidssystemen. Regeringsziekenhuizen en missieziekenhuizen. Eerstelijns 
gezondheidszorg via huisartsen bestaat niet, m.a.w. zieken moeten zich vrijwel steeds tot een 
ziekenhuis wenden. 
Daar Malawi tot de armste landen ter wereld behoort, krijgt gezondheidszorg niet de aandacht en 
financiële middelen die nodig zijn. De regeringsziekenhuizen kregen een beetje hulp, maar via de 
BBC (Britisch Broad Casting) werden we op de hoogte gebracht van de zeer schrijnende toestand 
in de ziekenhuizen.  
De missieziekenhuizen kregen geen hulp en waren zoals overal ter wereld niet voorbereid op deze 
pandemie. 
 



De noodkreet van Aartsbisschop Msusa bracht ik dezelfde 
avond onder de aandacht van uw bestuur, De Vrienden van 
Chiromo, en gelijktijdig bij de Nederlandse provincie van 
de Congregatie van de Montfortanen. Binnen 24 uur was 
er totaal 50.000 euro beschikbaar gesteld door beide 
organisaties en een particuliere donor. Vanaf dit moment 
ging alles als het ware in een stroomversnelling. 
 
Aartsbisschop Msusa kon direct orders plaatsen voor 
apparatuur. In de korte voorbereidingstijd had hij in 
overleg met artsen de problemen in beeld gebracht had. De 
artsen hadden ook een advies gemaakt van de benodigde 
apparatuur en materialen.  
Drie missieziekenhuizen werden geselecteerd, met name die ziekenhuizen die veraf gelegen zijn 
van de steden in zeer druk bevolkte gebieden. 
De bestelde apparatuur bestond o.a. uit zuurstofcilinders, zuurstofapparaten, intensive care bedden, 
monitoren en infuusbenodigdheden. 
 
Binnen een week was alle materiaal gelukkig beschikbaar en het werd snel verdeeld onder de 
ziekenhuizen. Het initiatief van de aartsbisschop dat financieel mogelijk gemaakt was door de 
Montfortanen en de Vrienden van Chiromo kreeg heel veel media-aandacht. In elke krant in Malawi, 
en ook in vele daarbuiten, werd melding gedaan dat de drie missieziekenhuizen Trinity ziekenhuis 
te Muona, Montfort ziekenhuis te Nchalo en het St. Jospeph ziekenhuis te Nguludi door dit initiatief 
coronapatiënten konden opvangen en behandelen. 
De distributie en de ontvangst van de goederen bij de ziekenhuizen ging verder gepaard met grote 
dankbaarheid van de bevolking aan de donoren. 
Het bestuur zette zich verder in om ook andere organisaties aan te sporen deze corona-actie 
financieel te ondersteunen, grotendeels met succes.  
 Beste Vrienden van Chiromo, 
Terugkijken op deze dramatische periode geeft mij een nederig en dankbaar gevoel, dat ik aan deze 
organisatie een bijdrage kan en mag leveren. 
 Servé Kengen, projectcoördinator 
 Nawoord: 
Bij het schrijven van dit artikel maakt Malawi zich op voor de derde golf besmettingen van het 
coronavirus. Afrika, en dus ook Malawi, blijft vrijwel uitgesloten over het beschikken van vaccins. 
Malawi moest helaas enkele maanden geleden vaccins laten vernietigen daar bij het krijgen van 
deze bleek dat zij al ver over de uiterste houdbaarheidsdatum heen waren. 
De vrees is dat deze nieuwe golf Malawi nog harder zal treffen dan de voorgaande.  
  
Studieproject ligt op schema 
 Beste Vrienden van Chiromo, 
 
In de Kerstnieuwsbrief lieten wij u weten dat de Stichting Vrienden van Chiromo ook individuele 
studenten gaat ondersteunen. 
 
Zoals vaker is aangegeven is opleiding de beste ontwikkelingshulp is die geboden kan worden. 
Opleiding betekent het bewust maken van mensen, het verbreden van kennis, het zorgen dat mensen 
een vak kunnen leren.  
Tot afgelopen jaar ondersteunden wij voornamelijk projecten die de randvoorwaarden verbeterden, 
waarbij gedacht moet worden aan het bouwen van scholen, onderwijzershuizen en kleine klinieken. 
Het zijn zeer goede initiatieven die het mogelijk maken om zoveel mogelijk kinderen een basis -
opleiding te kunnen laten volgen. Daar gaan we ook mee door. 
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Eerste lading apparaten  
Nguludi ziekenhuis
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Kinderen die meer aankunnen en waarvan de 
ouders een vervolgopleiding kunnen betalen 
gaan door naar een middelbare opleiding, een 
vakopleiding en met heel veel geluk een hogere 
vervolgopleiding. 
Helaas moeten we vaststellen dat het merendeel 
van de kinderen die intelligent zijn geen finan -
ciële mogelijkheden om verder te kunnen stude- 
ren. De ouders kunnen geen vervolgopleiding 
be talen of de kinderen hebben geen ouders meer 
door een van de vele ziektes in Afrika. De Netflix-
film over Malawi “The boy who har nassed the 
wind” zette het bestuur aan het denken.  
 
Tijdens het verblijf van Kasper Donners, Bart 
Ver hoeven en Servé Kengen in Malawi en de 
bestuursvergaderingen daarna is regelmatig de 
vraag gesteld: Is dit alles wat we kunnen doen? 
Wat kunnen we nog meer voor Malawi bete ke-
nen? Hoe moeten we plannen duurzaam inbedden 
in de Stichting? Daarbij speelt ook een be lang -
rijke rol wat de donateurs vinden van nieuwe 
initiatieven.  
 Na het verschijnen van onze laatste nieuwsbrief 
kregen wij zoveel respons van u op het studie -
project dat we mogen vaststellen dat het fi  nan- 
 cieel mogelijk maken dat jonge mensen een 
opleiding kunnen volgen ook een kerntaak van 

de Vrienden van Chiromo wordt. Dat studie -
project komt in aanvulling op de projecten die we 
nu al meer dan 60 jaar mogelijk maken. Iedereen 
is er zich van bewust dat “het geven van een 
brood belangrijk is, maar het is veel belangrijker 
om te leren hoe een brood gemaakt wordt”.  
 
Waar staan we nu? 
In de afgelopen Kerstperiode is het startsein ge -
geven voor het project. Er is contact geweest 
met Malawi Foundation en de Malawiaanse 
Montfortanen die kleinschalig bezig zijn met 
een studieproject. Er zijn afwegingen gemaakt 
hoe we het beste kunnen samenwerken en we 
zijn van start gegaan.  
 
Op dit moment is de beoordelingsgroep onder 
leiding van pater Nkukumila (Montfortaan)  bezig 
om de nieuwe groep studenten te selecteren en 
contacten te leggen met de diverse scholen. 
Zoals het er nu uitziet kan het nieuwe schooljaar 
half augustus gewoon van start gaan. 
 
In de volgende nieuwsbrief zullen twee studen -
ten, die we vanuit het studieproject onder steu  nen, 
zich aan u voorstellen. Zij zullen hun achter -
grond, studie, toekomstperspectief en toekomst- 
visie voor Malawi beschrijven.  
 

St. Joseph ziekenhuis Nguludi vraagt om hulp 

St. Joseph ziekenhuis is ge -
legen te Nguludi in het zuiden 
van Malawi op ongeveer een 
uur rijden van stad Limbe. 
Nguludi was een van de eerste 
missieposten van de Montfor -
ta nen waar ook zusters werkten 
van de door Montfort gestichte 
zustercongregatie Dochters der 
Wijsheid. Deze zusters stichten 
het St. Joseph ziekenhuis en 
nog steeds zijn enkele zusters 
in dit ziekenhuis werkzaam. 
‘n Twintigtal jaren geleden wer -
den de Vrienden van Chiromo 
gevraagd om een nieuw riole -
rings systeem aan te leggen. Dit 
was een zeer ge slaagd project 
dat nog steeds probleemloos 
func tioneert. 
    

Enkele weken geleden bereikte 
ons het verzoek van Francis 
Kamia Tambala, priester in het 
Bisdom Blantyre en secretaris 
van de Aartsbisschop. 
Het verzoek behelst een bijdra -
ge te leveren voor de bouw van 
een Intensive Care gebouw bij 
het Nguludi ziekenhuis. 
In de afgelopen covid-periode 
is het St. Joseph ziekenhuis een 
van de drie ziekenhuizen die 
door de actie van de Vrienden 
van Chiromo en de Montfor ta -
nen is voorzien van hulp mid- 
  delen om covid-patiënten zorg 
te kunnen bieden. De inten- 
sive care bedden, monitoren, 
zuurstofapparaten en andere 
hulpmiddelen werden gebruikt 
in een leeggemaakte zieken zaal.  
Om in de toekomst naast de ge - 

wone zieken ook intensive care 
patiënten te kunnen behan delen 
is het van groot belang een 
intensive care unit te heb ben. 
Tot nu toe be stond de mo -
gelijkheid niet daar het zieken- 
huis geen intensive care hulp -
mid delen bezat. 
 
Beste Vrienden, 
De actie om coronapatiënten te 
kunnen behandelen heeft ook 
de mogelijkheid gecreëerd 
andere zeer zware patiënten te 
behandelen. Op dit moment 
vindt er overleg plaats hoe de 
nieuwe afdeling ingedeeld 
dient te worden en welke   fa ci -
li teiten er dienen te komen. 
Zodra dit alles duidelijk is, 
komen we graag met dit project 
bij u terug. 
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Beste Vrienden, 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben 
wij uw aandacht gevraagd voor 
het belang van actuele studie -
boe ken en goed studiema te riaal, 
en dan met name boeken voor 
de verpleegopleiding bij het 
Trinity ziekenhuis in Malawi. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief 
werd aangehaald is de opleiding 
van hoge kwaliteit en worden 
de verpleegkundigen van het 
Trinity ziekenhuis overal zeer 
gevraagd. Dit blijkt nu weer 
eens te meer tijdens de covid-
pandemie. 
 
Na de toezegging vanuit het be - 
stuur ging William Allen meteen 
aan de slag met het bestellen 
van de boeken. Er is een be - 
drag van € 6.000 gemoeid met 

dit project. Helaas trad er ver -
traging in de levering van de 
boeken op, omdat de meeste boe- 
ken vanuit Europa moesten ko  
men. Vanwege het vrijwel stil- 
vallen van intercontinentale 
vluchten was ‘t transport moei -
lijk. Maar gelukkig zijn de stu - 
dieboeken inmiddels gearriveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuwe groep van 73 stu -
denten kan nu beginnen aan de 
opleiding tot verpleegkundige. 
Op deze wijze hebben de 
Vrienden van Chiromo mee -
geholpen aan de conti nuïteit 
van de gezondheidszorg, en 
mogen we wederom spreken 
van een geslaagd project. 

Schoolboekenproject Trinity verpleegopleiding  

Overhandigen schoolboeken

 
Sawali dorp is een dorp gelegen nabij Balaka en bestaat uit 4 gehuchten: Mpoto, Sawali, Shumba, 
Chikalungwe en heeft een eigen basisschool in Sawali. Balaka is een stadje gelegen nabij de krui -
sing naar Blantyre, het meer van Malawi en naar het noorden de hoofdstad van Malawi, Lilongwe. 
In Balaka wonen enkele Montfortanen, waaronder pater Louis Nkukumila 
Pater Nkukumila geeft door de week les aan het klein seminarie en in de weekenden helpt hij uit 
in parochies. 
 
Een van de kerken waar hij regelmatig uithelpt ligt in Sawali. Sawali is een dorpje van ongeveer 
1.000 inwoners. Aan de rand van het dorp is een handgegraven waterput van ongeveer 14 meter 
diep. De put staat ieder jaar geruime tijd droog waardoor de mensen een uur ver moeten lopen om 
schoon drinkwater te halen. Dit is een weg die de vrouwen gemiddeld 2 maal per dag lopen, 
waardoor ze 4 à 5 uur onderweg zijn, alleen om drinkwater. 
 
Pater Nkukumila vroeg aan zijn confrater pater Samuel Satiele dit probleem bij de Vrienden van 
Chiromo onder de aandacht te brengen. Pater Satiele gaf aan dat het dorp een eigen inbreng moet 
leveren door het opzetten van een groep mensen die verantwoordelijk is voor het onderhoud van 
een eventuele pomp. Deze groep mensen is al gevormd. Verder heeft pater Satiele informatie in ge -
wonnen om erachter te komen hoe diep geboord moet worden om voldoende drinkwater te kunnen 
garanderen voor de gehele bevolking van Sawali. Een diepte van 45 meter is ter plekke noodzakelijk. 
 
Na alle voorbereidingen heeft pater Satiele dit project aan de Vrienden van Chiromo voorgelegd. 
De kosten van het project zijn naar verwachting € 6.000. Een project dat niet alleen voorziet in 
schoon drinkwater maar ook de hygiëne bevordert waardoor het aantal ziekten afneemt. 
 
Beste Vrienden, 
Ook dit is een project dat uw aandacht verdient. Namens de bevolking van Sawali bij voorbaat dank. 

Sawali dorp heeft schoon drinkwater nodig
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Eind februari bereikte ons het hulpverzoek van pater Satiele 
s.m.m., pastoor te Bvumbwe. Reeds enkele malen hebben we op 
een heel professionele wijze met pater Satiele mogen samen -
werken en projecten tot een succesvol einde kunnen brengen. 
 
De Martelaren van Uganda-parochie, of zoals bij ons bekend de 
parochie van Bvumbwe, is een parochie met een van de hoogste 
bevolkingsdichtheden van Malawi. De parochie is op ongeveer 
15 kilometer van de stad Limbe gelegen. Vele bewoners van de 
parochie werken in deze stad. 
Door de grote bevolkingsdichtheid puilen de scholen uit en zijn 
de schoolgebouwen in een zeer slechte staat door intensief 
gebruik en door gebrek aan onderhoud. De middelen voor 
onderhoud ontbreken vaak. Op aandringen van de Vrienden van 
Chiromo wordt er steeds meer onderhoud gepleegd aan de 
gebouwen waar dat kan, maar er zijn ook schoolgebouwen die 
echt vervangen moeten worden. 
 
Zo is de situatie ook op school in Nyambalo. De kinderen krijgen 
les buiten de bestaande klasgebouwen in een bouwvallig kerkje. 
Twee klassen zitten hier bij elkaar waardoor het geven van lessen 
niet goed mogelijk is. Daarbij komt dat het dak gestut is en elk 
moment naar beneden dreigt te vallen. Verder is de staat van de 
bestaande muren zodanig dat restauratie en vernieuwing van het 
dak geen optie is. 
 
Pastoor Satiele verzocht de Vrienden van Chiromo een financiële 
bijdrage te leveren om de bouw van twee nieuwe klaslokalen 
mogelijk te maken. Het bestuur besloot om het benodigde bedrag 
van € 16.000 beschikbaar te stellen. 
Dit besluit werd genomen omdat educatie de belangrijkste vorm 
van ontwikkelingswerk is. 
 
Pastoor Satiele is meteen aan de 
slag gegaan. Diverse kleine 
bouwbedrijven brachten een 
offerte uit en de bevolking be -
gon met het maken van brikken. 
Ook werd er zand uit een nabij 
gelegen rivier gehaald en werd 
een bassin gemaakt waarin het 
benodigde water voor de bouw 
kan worden opgeslagen. Op een 
heel korte tijd heeft de be vol -
king een geweldige bijdrage ge- 
 leverd. 
 
 
 
 
 

Pastoor Satiele introduceerde 
bij de start van de bouw zijn bo -
men project en het hygiëne pro- 
ject. 
Kinderen moeten bij aanvang 
van een nieuw schooljaar 5 
boompjes zaaien die uitein de -
lijk in het dorp, of als het fruit - 
bomen betreft, op het erf van 
hun huis planten. Op deze 
wijze wordt de ontbossing van 
Malawi tegengegaan. 
Naast het bomenproject is er 
het hygiëneproject. Kinderen 
krijgen geleerd altijd het toilet 
te gebruiken en steeds de han -
den goed te wassen. Middels dit 
project tracht pastoor Satiele 
dat de kinderen het geleerde 
mee naar huis te nemen en dat 
het overgenomen wordt door 
de ouders en de rest van de 
familie. 
 
Bij het ter perse gaan van deze 
nieuwsbrief zijn de muren al 
bijna klaar en zullen de klas- 
lokalen ruimschoots voor aan- 
vang van het nieuwe schooljaar 
te gebruiken zijn. 
 

Bouw klaslokalen Nyambalo

Pastoor Samuel Satiele roept hulp in voor de school van 
Nyambalo



Dzungu waterpomp klaar 
 
Het dorp Dzungu is een van de dorpen in de 
Bvumbwe parochie. Dzungu heeft meer dan 
1400 bewoners die water halen uit een nabij 
gelegen riviertje. In de droge tijd moeten de 
mensen ongeveer vijf kilometer lopen om aan 
water te komen. 
 
Pater Samuel Satiele verzocht de Vrienden van 
Chiromo om te helpen met het aanleggen van 
een waterpomp. Het project kost € 6.500. 
Zoals bij u bekend is een van de kernpunten in 
het projectenbeleid van de Vrienden van 
Chiromo: het verzorgen van schoon drinkwater 
aan onze Malawiaanse medemens. Schoon drink- 
water dat gelijk staat aan gezondheid en hygiëne. 
 
Voordat het bestuur het project honoreerde met 
de toezegging tot het financieren van het project 
werd aan pater Satiele gevraagd hoe het 
onderhoud in de toekomst wordt georganiseerd. 
Hierop heeft de pater een overleg gevoerd met 
de chief en enkele mensen van het dorp. Het 
dorp heeft een viertal mensen voorgedragen die 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud in de 
toekomst. Om het  
onderhoud te kunnen bekostigen wordt aan de 
bevolking van Dzungu gevraagd ieder jaar om 

een kleine 
bijdrage 
gevraagd die 
de pas toor zal 
be he ren.  
De eventuele 
onderhouds- 
kosten kunnen 
hiervan be -
taald worden. 
 
Na toestem-  
ming van het 
bestuur heeft 
pater Satiele  
de opdracht 
aan Blue Wa ter verstrekt die meteen met het 
boren van het pomp-gat begon. Op ongeveer 48 
meter was de hoe veelheid schoon drinkwater in 
grote hoe veel- heden aanwezig. Met het plaatsen 
van de pomp en het afwerken van het gebied 
rondom de pomp heeft de bevolking van 
Dzungu op dit moment schoon drinkwater. 
 
Beste Vrienden, 
Alweer een project dat met uw steun tot stand 
kon komen waarvoor namens de bevolking van 
Dzungu:  
Hartelijk Dank! 
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Pomp te Dzungu

Nanyanje is een dorpje gelegen in het Bisdom Mangotchi in centraal Malawi. Het dorpje is gelegen 
in de parochie Lulange dicht bij het Malawi meer. 
 In 2017 werden de Vrienden van Chiromo benaderd door Bisschop Montfort Stima voor 
ondersteuning bij de bouw van 2 klaslokalen te Lulange. 
Na bestudering van de plannen werd er een toezegging gedaan voor een bedrag van € 10.800 
waardoor het project van start kon gaan. Vanaf het eerste moment waren er problemen bij de bouw 
en met name de steeds veranderende afspraken met het bestuur van de school. 
 Na het gereedkomen van de plannen voor de fundamenten van de school kwam het gehele project 
stil te liggen. Onze projectcoördinator en het bestuur bleven bij de Bisschop erop aandringen dat 
er toch actie ondernomen diende te worden. De Bisschop kwam uiteindelijk met de oplossing om 
op een andere plek een school te bouwen, te weten te Nanyanje. 
 Nu, na drie en een half jaar, mogen we u op de hoogte brengen dat ondanks alles er een mooi 
gebouw verrezen is waar vele kinderen in de toekomst les kunnen krijgen. 
Dus uiteindelijk weer een project waar we allen trots op mogen zijn.

Website “Vrienden van Chiromo”  

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

IBAN NL22INGB0002047003 - IBAN NL60RABO0125907303 

 T.N.V.  VRIENDEN VAN CHIROMO TE  RANSDAAL

Nanyanje school klaar
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