Jaarverslag 2019 van de Stichting Juf Lieke naar Malawi

Doelstelling van de stichting:
De duurzame ondersteuning van de lokale basisschool Cape Maclear in Malawi, alles in de ruimste
zin des woords. De Stichting draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van kinderen die door beter
onderwijs meer kans hebben op grotere zelfredzaamheid en een betere toekomst.
De stichting bestaat uit vrijwilligers, wordt ondersteund door giften van sponsoren en heeft geen
winstdoelstellling.
2019
In het voorjaar van 2019 trok er een verwoestende cycloon over Mozambique en Malawi. Vooral in
het zuiden van Malawi werd veel schade aangericht door overstromingen en werd een groot deel
van de maisoogst vernietigd.
In Cape Maclear bleef de schade gelukkig beperkt; bij “onze” school waren alleen wat daken
beschadigd. Golfplaten waren weggewaaid en spanten afgebroken. Het ging hier om de lokalen waar
de examentrainingen worden gegeven. In de meivakantie was Juf Lieke in het dorp en zij trof daar
een Nederlands echtpaar dat voor Edukans vrijwilligerswerk ging doen. Mede door hun financiële
hulp konden we de daken laten repareren en konden de examentrainingen worden hervat.
Het jaar 2019 stond in het teken van consolidatie. We hadden geen speciale projecten in de pijplijn
en we hebben onze bijdrage aan de school voornamelijk vormgegeven door de jaarlijkse levering van
schriften, bordkrijt, en ander schrijfmateriaal. Deze materialen bestellen we al jaren bij Andrex
Industries, waar de directeur Mr. Asif Dada ons altijd erg ter wille is en ons een goede prijs rekent.
Door de omstreden presidentsverkiezingen in mei en de daaropvolgende onlusten in de grote steden
kwam onze projectmanager Kingston Nkhoma in de problemen. Tijdens zijn trip naar Blantyre om het
transport van de schoolmaterialen te begeleiden, werd het busje waarin hij zat overvallen en moest
hij geld en laptop afgeven aan de onruststokers en rennen voor zijn leven. Gelukkig is hem verder
1

Jaarverslag 2019 van de Stichting Juf Lieke naar Malawi

niets overkomen en konden we vanuit Nederland geld overmaken om alsnog stof te kopen voor de
schooluniformen voor de allerarmste kinderen. 85 kinderen konden worden blij gemaakt.
In december 2019 reisden Juf Lieke en Hetty Brunt naar Cape Maclear en bezochten zij de school
twee keer. Ze ontmoetten een nieuwe hoofdonderwijzer, mr. R. Bwanali en waren positief verrast
door zijn visie op hoe het onderwijs verbeterd zou kunnen worden. (lees hierover het uitgebreide
verhaal op de website).
Hij had al veel gehoord over onze stichting en er was een goede overdracht geweest door het vorige
hoofd, ms. Lucy.
Mr. Bwanali signaleerde dat er al jaren problemen zijn met de veiligheid van de leerlingen, omdat
auto’s, motorfietsen en brommers dwars doorsteken over het schoolterrein. Een zeer onwenselijke
situatie.
Hij heeft hierover met het oudercomité gesproken en naar aanleiding daarvan bij ons de vraag
neergelegd of onze stichting zou kunnen helpen bij een oplossing. We hebben toegezegd om in
Nederland op zoek te gaan naar fondsen, zonder een belofte te doen dat het gaat lukken.
Wel hebben we bij wijze van goodwill enkele golfplaten daken laten repareren omdat deze gaatjes
vertoonden wat voor lekkage in de lokalen zorgde. Dit bleek eenvoudig op te lossen en onze
projectmanager Kingston heeft dat georganiseerd.
We waren nogal positief over de sfeer in het dorp. Het zag er iets welvarender uit. Er waren wat
winkeltjes bijgekomen, o.a. een coöperatieve winkel waar je allerlei hardware kunt kopen. Dit is een
enorme verbetering, want nu hoeft men niet meer voor elk klein dingetje naar Monkey Bay.
Het bestuur
Het bestuur is tweemaal bij elkaar gekomen. Er is veelal telefonisch contact geweest over lopende
zaken.
In 2019 zijn door ons twee nieuwsbrieven verstuurd. De website is zoveel mogelijk bijgehouden.
Er is dit jaar niet actief aan fondsenwerving gedaan.
Vooruitblik
Het zoeken naar fondsen voor de uitbreiding van lesruimtes en vergroten van de veiligheid op het
schoolterrein heeft wat vertraging opgelopen. Het bezoek van Hetty in april en Juf Lieke in juni kon
door de Corona-crisis niet doorgaan. De school is halverwege maart tot nader orde dichtgegaan.
Mensen in het dorp moeten thuisblijven en zich houden aan de leefregels. Wat de consequenties zijn
voor het dorp valt niet te voorspellen. Lichtpuntje in deze is dat de maisoogst best goed was.
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